
 النصوص العامة

 043مرسوم اشتراعي رقم 

 1943 آذار 1صادر في 

 قانون العقوبات

 

 :بموجب معدل

 12/01/1946 القانون الصادر بتاريخ  

 81/30/8440بتاريخ  والقانون الصادر 

 30/30/8441الصادر بتاريخ  والقانون 

 23/11/1948 والقانون الصادر بتاريخ 

           04/30/8444بتاريخ  والقانون الصادر 

 81/30/8400الصادر بتاريخ  والقانون 

 38/80/8404الصادر بتاريخ  والقانون 

 88/38/8401الصادر بتاريخ  والقانون 

 16/02/1959 والقانون الصادر بتاريخ 

 30/30/8404تاريخ  02االشتراعي سوموالمر  

 10/12/1960 والقانون الصادر بتاريخ 

 30/30/8404تاريخ  80001والمرسوم رقم  

 88/30/8404تاريخ  15739 والمرسوم رقم 

 18/05/1965 تاريخ 00/00والقانون رقم  

 80/30/8402تاريخ  03/02والقانون رقم  

 08/30/8420تاريخ  0/20   رقم والقانون 

 03/30/8422تاريخ  883االشتراعي والمرسوم 

 80/34/8410تاريخ  880االشتراعي والمرسوم 

 80/34/8410تاريخ  884االشتراعي  والمرسوم 

 23/03/1985 ختاري 08والمرسوم االشتراعي 

 07/09/1991 تاريخ 14والقانون رقم  

 80/30/8440تاريخ  224 والقانون رقم 

 02/30/8440تاريخ  004رقم  والقانون 

 21/03/1994 تاريخ 030والقانون رقم  

 31/80/8440تاريخ  412والقانون رقم  

 30/30/8440تاريخ  513 والقانون رقم 

 4/3/1999 تاريخ 20والقانون رقم  

 20/10/2003 تاريخ 000والقانون رقم  

  

 :يمغي

 30/30/8404  تاريخ 02االشتراعي  المرسوم 

 00/38/8440  بتاريخ والقانون الصادر 

  الجزاء العثماني وقانون 

  

 مبنانيةال اف رئيس الجميورية
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 1941تشريف الثاني سنة  26بناء عمى تصريح 

 العدلية، وبناء عمى اقتراح وزير

 ،1943شباط سنة  27وبناء عمى قرار مجمس الوزراء بتاريخ 

 :يأتي يرسـ ما

  

 الكتاب االول

 االحكام العامة

 الباب االول

  في الشريعة الجزائية

 الفصل االول

  الزمان حيثفي تطبيق الشريعة الجزائية من 

 في شرعية الجرائم -8النبذة 

 (5 -8المواد )

 نص عدم فرض العقوبات من دون -المادة االولى    

ال تؤخذ عمى   .ي او اصالحي مف أجؿ جـر لـ يكف القانوف قد نص عميو حيف اقترافواحتراز  وال تدبير   ال تفرض عقوبة   
  .القانوف عمى ىذا الجـر اىا قبؿ اف ينصاالفعاؿ التي تؤلؼ الجـر واعماؿ االشتراؾ االصمي او الفرعي التي أت المدعى عميو

 

 الغاء الجرم بقانون جديد - 2 المادة   

 .مفعوؿ احترازي او اصالحي اذا الغاه قانوف جديد وال يبقى لالحكاـ الجزائية التي قضى بيا أي ال يقمع جـر بعقوبة او تدبير   

  .وقمعو بعد انقضاء المدة المذكورة ال تقؼ مالحقتوعمى اف كؿ جـر اقترؼ خرقا لقانوف موقت في خالؿ مدة تطبيقو 

 

 تعديل شروط التجريم بقانون جديد - 3 المادة   

 :التالي عمى الوجو 5/2/1948 قانون بموجب 3 المادة نص عدل   

  .مبـر صدر بشأنيا حكـ المدعى عميو يطبؽ عمى االفعاؿ المقترفة قبؿ نفاذه ما لـ يكف قد كؿ قانوف يعدؿ شروط التجريـ تعديال ينفع 

 

 تعديل حق المبلحقة بقانون جديد - 4 المادة   

 .المالحقة يطبؽ عمى الجرائـ السابقة لو اذا كاف اكثر مراعاة لممدعى عميو كؿ قانوف يعدؿ حؽ   

ا عدؿ القانوف ميمة موضوعة مف القانوف واذ القانوف الجديد ميمة لممارسة حؽ المالحقة فال تجري ىذه الميمة اال مف يـو نفاذ اذا عيف
  .ال يتجاوز مداىا ميمة القانوف الجديد محسوبة مف يـو نفاذه قبؿ فيي تجري وفاقا لمقانوف القديـ عمى اف

 

 تعديل مدة مرور الزمن بقانون جديد - 5 المادة   

المدة التي عينيا القانوف  ى اف ال يتجاوز مداىامرور الزمف عمى جـر جرت ىذه المدة وفاقا لمقانوف القديـ عم اذا عدؿ قانوف مدة   
  .الجديد محسوبة مف يـو نفاذه

 

 في شرعية العقوبات -0النبذة 

 (11 -0المواد )

 عقوبة بدون نص ال - 6 المادة   
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  .عمييا حيف اقتراؼ الجـر ال يقضى باي عقوبة لـ ينص القانوف   

  .الى وقت حصوؿ النتيجة دوف ما نظر يعد الجـر مقترفا حالما تتـ افعاؿ تنفيذه،

 

 تطبيق القانون الجديد األشد - 7 المادة   

  .تنفيذىا تحت سمطانو يطبؽ عمى الجرائـ المتمادية والمستمرة والمتعاقبة او جرائـ العادة التي ثوبر عمى كؿ قانوف جديد، ولو اشد،   

 

 نفاذه الجرائم المقترفة قبلتطبيق القانون الجديد األرحم عمى  - 8 المادة   

 :التالي عمى الوجو 5/2/1948 قانون بموجب 8 المادة نص عدل   

 يطبؽ عمى الجرائـ المقترفة قبؿ نفاذه ما لـ يكف قد صدر بشأنيا حكـ  بعقوبة اخؼ جديد يمغي عقوبة او يقضي  كؿ قانوف 

   .مبـر

 

 تطبيق القانون الجديد األشد شرط - 9 المادة   

الجديد قواعد اجتماع الجرائـ  بعقوبات اشد ال يطبؽ عمى الجرائـ المقترفة قبؿ نفاذه. عمى انو اذا عدؿ القانوف كؿ قانوف جديد يقضي   
  .سمطانو، الجرائـ التي اقترفت والعقوبات التي قضي بيا قبؿ نفاذه ، عند قمع فعؿ تـ تحتوالتكرار، تؤخذ بعيف االعتبار

 

 تعديل تنفيذ العقوبات بقانون جديد - 10 المادة   

مراعاة نفاذه ما لـ يكف اكثر  تنفيذ احدى العقوبات بأف يغير ماىيتيا ال يطبؽ عمى االفعاؿ المقترفة قبؿ  طريقة كؿ قانوف جديد يعدؿ   
 .لممدعى عميو او المحكـو عميو

  .القانوف عندما يعدؿ القانوف الجديد القواعد الشرعية التي خصت بيا في فصؿ العقوبات مف ىذا تتغير ماىية العقوبة

 

 العقوبة شروط تطبيق قانون تعديل مدة مرور الزمن عمى - 11 المادة   

 :الوجو التالي عمى 80/4/8410تاريخ  880رقم  المرسوم االشتراعي بموجب 11 المادة نص عدل   

  .الزمف عمى عقوبة يطبؽ وفاقا لمشروط المعينة في المادة الخامسة كؿ قانوف جديد يعدؿ مدة مرور 

 

 االصبلحية في شرعية التدابير االحترازية والتدابير -0النبذة 

 (84 -80المواد )

 تدابير احترازية واصبلحية - 12 المادة   

  .او أي تدبير اصالحي اال في الشروط واالحواؿ التي نص عمييا القانوف ال يقضى بأي تدبير احترازي   

 

 الجديدة ترازية والتدابير االصبلحيةتطبيق التدابير االح - 13 المادة   

اصالحيا يطبؽ عمى الجرائـ التي لـ تفصؿ بيا اخر ىيئة قضائية ذات صالحية مف  كؿ قانوف جديد يضع تدبيرا احترازيا او تدبيرا   
 .الوقائع حيث

تطبيؽ االحكاـ المتعمقة باعتياد المقترؼ تحت سمطانو في  اما العقوبات التي فرضت قبؿ نفاذ القانوف الجديد فتحسب عند قمع الفعؿ
  .  االجراـ

 

 الغاء التدابير اإلحترازية واإلصبلحية - 14 المادة   
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 .مفعوؿ غاه القانوف او ابدؿ منو تدبيرا اخر ال يبقى لو أياحترازي وكؿ تدبير اصالحي ال كؿ تدبير   

  .االصالحي الجديد فاذا كاف قد صدر حكـ مبـر اعيدت المحاكمة لتطبيؽ التدبير االحترازي او

 

 الفصل الثاني

 المكان في تطبيق الشريعة الجزائية من حيث

 في الصبلحية االقميمية -8النبذة 

 (18 -80المواد )

 نطاق تطبيق الشريعة المبنانية - 15 مادةال   

 :المبنانية عمى جميع الجرائـ المقترفة في االرض المبنانية. تعد الجريمة مقترفة في االرض تطبؽ الشريعة المبنانية   

متجزئة او فعؿ اشتراؾ اصمي او  ، او فعؿ مف افعاؿ جريمة غير   اذا تـ عمى ىذه االرض احد العناصر التي تؤلؼ الجريمة - 1
 .فرعي

  .متوقعا حصوليا فييا اذا حصمت النتيجة في ىذه االرض او كاف - 2

 

 إقميم جوي - 16 المادة   

  .ا، أي االقميـ الجويتغطيي تشمؿ االرض المبنانية طبقة اليواء التي   

 

 ممحقات األرض المبنانية - 17 المادة   

 :الجؿ تطبيؽ الشريعة الجزائية يكوف في حكـ االرض المبنانية،   

 .الشاطىء ابتداء مف ادنى مستوى الجزر البحر االقميمي الى مسافة عشريف كيمومترا مف - 1

 .االقميمي المدى الجوي الذي يغطي البحر - 2

 .سفف والمركبات اليوائية المبنانيةال - 3

 .مصالحو يحتميا جيش لبناني، اذا كانت الجرائـ المقترفة تناؿ مف سالمة الجيش او مف االرض االجنبية التي - 4

 :0/0/8440ريخ تا 080من القانون رقم  من المادة االولى 8الفقرة  بموجب اآلتي نصيا، 0قانون العقوبات الفقرة  من 82اضيفت الى نياية المادة  

الثابتة في ىذا الجرؼ القاري، تطبيقا  المتاخمة والمنطقة االقتصادية المانعة والجرؼ القاري التابعة لمبناف والمنصات المنطقة - 5 
 ماـفي مونتيغوباي )الجاماييؾ( الذي أجيز لمحكومة االنض 11/12/1982الموقعة بتاريخ  الحكاـ اتفاقية االمـ المتحدة لقانوف البحار

  .22/2/1994تاريخ  295القانوف رقـ  الييا بموجب

 

 تطبيق لمشريعة المبنانية ال - 18 المادة   

 :المبنانية ال تطبؽ الشريعة   

 .ىوائية اجنبية اذا لـ تتجاوز الجريمة شفير المركبة المبناني، عمى الجرائـ المقترفة عمى متف مركبة  الجويفي االقميـ  - 1

لبنانيا، او اذا حطت  تجاوز شفير المركبة اليوائية تخضع لمشريعة المبنانية اذا كاف الفاعؿ او المجنى عميو عمى اف الجرائـ التي ال
 .اقتراؼ الجريمةالمركبة اليوائية في لبناف بعد 

متف سفينة او مركبة ىوائية اجنبية اذا لـ  البحر االقميمي المبناني او في المدى الجوي الذي يغطيو، عمى الجرائـ المقترفة عمى في - 2
 .اليوائية تجاوز الجريمة شفير السفينة او المركبة

 12/1/1946 كري الصادر بتاريخالقضاء العس من قانون 801المادة  بموجب 18 من المادة 0الفقرة  الغيت 

 :80/4/8410تاريخ  880االشتراعي رقم  المرسوم بموجب 18 المادة الى اضيف النص التالي 
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عمييا، اذا دخمت ىذه السفف المياه االقميمية  انية جرائـ االستيالء عمى السفف االجنبية او عمى البضػائع المنقولةلمشريعة المبن وتخضع  
 .المبنانية

الموافؽ عمييا مف قبؿ  السفينة وىي في ىذه الحالة يخضع لمشريعة المبنانية مع مراعاة االتفاقيات الدولية وكؿ جـر يرتكب في او عمى
 .نيةالسمطات المبنا

البضائع  االستيالء عمى البضائع مف السفف، الحاصمة خارج المياه االقميمية اذا تـ ادخاؿ ىذه وتخضع كذلؾ لمشريعة المبنانية جريمة
  ."الترانزيت" الى االرض المبنانية لالستيالؾ المحمي او عمى سبيؿ

 

 في الصبلحية الذاتية -0النبذة 

 (19 المادة)

 حية ذاتيةصبل - 19 المادة   

القانون رقم من المادة االولى من  0الفقرة  ثم الغي ىذا النص بموجب  80/4/8410تاريخ  880االشتراعي رقم  المرسوم بموجب 19 المادة نص عدل   
 :التالي واستعيض عنو بالنص 6/6/1996 تاريخ 080

 او أجنبي او عديـ الجنسية، فاعال او شريكا او محرضا او متدخال، اقدـ خارج االراضي تطبؽ القوانيف المبنانية عمى كؿ لبناني 

 :المبنانية او عمى متف طائرة او سفينة أجنبية

اوراؽ العممة او السندات المصرفية المبنانية او  او تقميد خاتـ الدولة او تقميد او تزوير  الدولة عمى ارتكاب جرائـ مخمة بأمف - 1
 .  اليوية ووثائؽ اخراج القيد المبنانية ، او تزوير جوازات السفر وسمات الدخوؿ وتذاكر  لبناف االجنبية المتداولة شرعا او عرفا في

 .الذي ال يكوف عممو مخالفا لقواعد القانوف الدولي عمى اف ىذه االحكاـ ال تطبؽ عمى االجنبي

المعدلة مف  643و 642و 641المواد  ضد سالمة المالحة الجوية او البحرية والمنصوص عمييا في عمى ارتكاب احدى الجنايات - 2
 .قانوف العقوبات

روما  المتعاقدة في بروتوكوؿ احدى الجرائـ ضد سالمة المنصات الثابتة في الجرؼ القاري التابع الحدى الدوؿ عمى ارتكاب - 3 
 .11/3/1988المعقود بتاريخ 

تيديد او احتجاز او جرح او  بيدؼ الزاـ لبناف القياـ بأي عمؿ كاف او باالمتناع عنو، اذا حصؿ خالؿ ارتكابيا عمى ارتكاب جرائـ - 4
  .قتؿ لبناني

 

 في الصبلحية الشخصية -0النبذة 

 (22-20 المواد)

 صبلحية شخصية - 20 المادة   

 فاعال كاف او محرضا او متدخال، اقدـ خارج االراضي المبنانية، عمى ارتكاب جناية او لشريعة المبنانية عمى كؿ لبناني،تطبؽ ا   

 .جنحة تعاقب عمييا الشريعة المبنانية

  .اكتسب الجنسية المبنانية بعد ارتكاب الجناية او الجنحة ويبقى االمر كذلؾ ولو فقد المدعى عميو او

 

 تطبيق الشريعة المبنانية خارج االراضي المبنانية - 21 المادة   

    المبنانية خارج االرض المبنانية تطبؽ الشريعة: 

 .المبنانيوف في اثناء ممارستيـ وظائفيـ او في معرض ممارستيـ ليا عمى الجرائـ التي يقترفيا الموظفوف - 1

  .تمتعوا بالحصانة التي يخوليـ اياىا القانوف الدولي العاـ والقناصؿ المبنانيوف ما التي يقترفيا موظفو السمؾ الخارجي عمى الجرائـ - 2

 

../../../../Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/11525
../../../../Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/11525
../../../../Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/preview2.html#f3
../../../../Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/preview2.html#f4
../../../../Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/preview2.html#f5
../../../../Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/21093
../../../../Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/21093
../../../../Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/21093
../../../../Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/preview2.html#f6


 6 

 مبنانيةعدم تطبيق الشريعة المبنانية في االراضي ال شرط - 22 المادة   

الخارجي والقناصؿ االجانب ما تمتعوا  تطبؽ الشريعة المبنانية في االرض المبنانية عمى الجرائـ التي يقترفيا موظفو السمؾ ال   
  .العاـ بالحصانة التي يخوليـ اياىا القانوف الدولي

 

 في الصبلحية الشاممة -4النبذة 

 (23 المادة)

 صبلحية شاممة - 23 المادة   

 080المادة االولى من القانون رقم  من 0الفقرة  الغي ىذا النص بموجب ثم 80/4/8410تاريخ  880رقم  المرسوم االشتراعي بموجب 23 المادة نص عدل   
 :التالي واستعيض عنو بالنص  0/0/8440تاريخ 

محرضا او  اجنبي او عديـ الجنسية مقيـ او وجد في لبناف، اقدـ في الخارج فاعال او شريكا او تطبؽ القوانيف المبنانية ايضا عمى كؿ 
 .كف استرداده قد طمب او قبؿ، اذا لـ ي21و 21و (1)البند  19متدخال، عمى ارتكاب جناية او جنحة غير منصوص عمييا في المواد 

عمؿ رئيسي  الجنحة مف أي كاف ضد او عمى متف طائرة أجنبية مؤجرة بدوف طاقـ، الى مستأجر لو مركز وكذلؾ اذا ارتكبت الجناية او
   .قبؿ او محؿ اقامة دائـ في لبناف، اذا لـ يكف استرداد الفاعؿ قد طمب او

 

 في مدى الشريعة االجنبية -0النبذة 

 (26-24 المواد)

 حاالت عدم تطبيق الشريعة المبنانية - 24 المادة   

تبمغ الثالث سنوات، وال عمى  قوبة حبس الوالمعاقب عمييا بع 21المادة الػ   المبنانية عمى الجنح المشار الييا في ال تطبؽ الشريعة   
  .التي اقترفت في ارضيا ىذه الجرائـ ال تعاقب عمييا اذا كانت شريعة الدولة 23أي جريمة اشارت الييا المادة 

 

 اختبلف الشريعة المبنانية وشريعة مكان الجرم - 25 المادة   

اف يراعي ىذا  23و 21وفاقا لممادتيف الػ  مقاضي، عند تطبيقو الشريعة المبنانيةاختمفت الشريعة المبنانية وشريعة مكاف الجـر فم اذا   
 .االختالؼ لمصمحة المدعى عميو

المبنانية تطبؽ دوف ما نظر الى  االحتراز او االصالح وفقداف االىمية واالسقاط مف الحقوؽ المنصوص عمييا في الشريعة اف تدابير
  .شريعة مكاف الجـر

 

 شريعة المدعى عميو الشخصية - 26 المادة   

 :في لبناف او في الخارج تراعى شريعة المدعى عميو الشخصية الجؿ تجريمو فيما خص الجرائـ المقترفة   

 .باالىمية يكوف احد العناصر المؤلفة لمجـر خاضعا لشريعة خاصة باالحواؿ الشخصية او عندما - 1

الجزائي ناشئا عف شريعة خاصة باالحواؿ الشخصية أو  ار الشرعية ما عدا القصرعندما يكوف احد اسباب التجديد او االعذ - 2
  .باالىمية

 

 في مفعول االحكام االجنبية -0النبدة 

 (29-27 المواد)

 حاالت عدم المبلحقة المبناني او االجنبي - 27 المادة   

 :بالنص التالي ستعيض عنووا ،1/80/8440تاريخ  412القانون رقم  بموجب 27 المادة الغي نص   
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عمى لبناني او  والجرائـ المقترفة في االراضي المبنانية، ال تساؽ في لبناف مالحقة 19المادة   في فيما خال الجنايات المنصوص عمييا 
بياتيف  احتيالي او افالس تقصيري او بجريمة ذات صمة  افالس اذا كاف قد لوحؽ بجريمة -  1 :اجنبي في احدى الحاالت اآلتية

وكاف مركز ىذه الشركة او المؤسسة موجودا خارج  افالس او توقؼ شركة او مؤسسة تجارية عف الدفع، الجريمتيف او باحداىما بسبب
 .جرت في البمد الذي يقع فيو ىذا المركز االراضي المبنانية، وكانت المالحقة قد

بمرور  حكـ قد نفذ فيو او سقط عنوحكـ نيائيا في الخارج وفي حالة الحكـ عميو، اذا كاف ال في جميع الجرائـ األخرى، اذا كاف قد - 2
  .الزمف، او بالعفو

 

 أثر لؤلحكام األجنبية عمى مبلحقة الجرائم في لبنان ال - 28 المادة   

أو اقترفت في االرض  19الػ  المادة  تحوؿ االحكاـ الصادرة في الخارج دوف مالحقة أي جريمة في لبناف نصت عمييا ال   
 .حكـ القضاء االجنبي قد صدر عمى اثر اخبار رسمي مف السمطات المبنانية ، اال اف يكوف  المبنانية

القاضي مف اصؿ العقوبة التي يقضي  العقوبة والتوقيؼ االحتياطي المذيف نفذا في الخارج يحسماف بالمقدار الذي يحدده عمى اف
   .بيا

 

 مفعول األحكام الجنائية والجنحية األجنبية - 29 المادة   

 :الوجو التالي عمى 80/4/8410تاريخ  880رقم  المرسوم االشتراعي بموجب 29 المادة عدل نص   

 :الييا مكف االستنادقضاء اجنبي بشأف افعاؿ تصفيا الشريعة المبنانية بالجنايات او الجنح ي اف االحكاـ الجزائية الصادرة عف 

فيذ الردود متفقة والشريفة المبنانية تن وفقداف االىمة واالسقاط مف الحقوؽ، ما دامت   الجؿ تنفيذ ما ينجـ عنيا مف تدابير االحتراز - 1
 .والتعويضات والنتائج المدنية االخرى

 .حقوقف بردود تعويضات ونتائج مدنية اخرى الجؿ الحكـ بمانصت عميو الشريعة المبنانية مف تدابير احترازية وفقداف اىمية واسقاط -2

واعادة   ، ووقؼ التنفيذ  واجتماع الجرائـ  ، واعتياد االجراـ  بشأف التكرار الجؿ تطبؽ احكاـ الشريعة المبنانية -3
االجنبي منطبقا عمى القانوف مف حيث الشكؿ واالساس، وذلؾ برجوعو الى  لمقاضي المبناني اف يتثبت مف كوف الحكـ  االعتبار

  .القضية وثائؽ

 

 دادفي االستر  -2النبذة 

 (36-30 المواد)

 شروط االسترداد - 30 المادة   

ليا قوة   الحاالت التي نصت عمييا احكاـ ىذا القانوف، اال اف يكوف ذلؾ تطبيقا لمعاىدة ال يسمـ احد الى دولة اجنبية فيما خال   
  .القانوف

 

 جواز االسترداد - 31 المادة   

 :تبيح االسترداد   

 .المقترفة في ارض الدولة طالبة االسترداد الجرائـ - 1

 .مكانتيا المالية الجرائـ التي تناؿ مف امنيا او مف - 2

  .الجرائـ التي يقترفيا احد رعاياىا - 3

 

 حاالت عدم االسترداد - 32 ةالماد   
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، 17الى  15المواد الػ  الداخمة في نطاؽ صالحية الشريعة المبنانية االقميمية والذاتية والشخصية كما حددتيا ال تبيح االسترداد الجرائـ   
  .21الػ  الى 19والمواد الػ  18ونياية الفقرة االولى مف المادة الػ 

 

 االسترداد رفض - 33 المادة   

 :الوجو التالي عمى 80/4/8410تاريخ  880رقم  المرسوم االشتراعي بموجب 33 المادة نص عدل   

 :يرفض االسترداد 

النقيض اذا كانت ظروؼ الفعؿ  ية ال تعاقب عمى الجريمة بعقوبة جنائية اوجناحية ويكوف االمر عمىالشريعة المبنان اذا كانت - 1
 .الجغرافي المؤلفة لمجـر ال يمكف توفرىا في لبناف لسبب وضعو

ضيا ال تبمغ سنة او شريعة الدولة التي ارتكبت االفعاؿ في ار  اذا كانت العقوبة المنصوص عمييا في شريعة الدولة طالبة االسترداد - 2
 .التي تناوليا الطمب حبس عف مجمؿ الجرائـ

 .حبس وفي حالة الحكـ اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عف شيريف

العاـ او العقوبة قد سقطتا وفاقا لمشريعة المبنانية او  اذا كاف قد قضي فػي الجريمػة قضػاء مبرما في لبناف، او كانت دعوى الحؽ - 3
  .االسترداد او شريعة الدولة التي اقترفت الجريمة في ارضيا لبةشريعة الدولة طا

 

 االسترداد رفض - 34 المادة   

 :كذلؾ يرفض االسترداد   

 االسترداد عف جريمة ذات طابع سياسي اذا نشأ طمب - 1

  لغرض سياسي ، او ظير انو. 

 .طالبة االسترداد في ارض الدولة  اذا كاف المدعى عميو قد استرؽ - 2

  .االسترداد مخالفة لنظاـ المجتمع عمييا في شريعة الدولة طالبةاذ كانت العقوبة المنصوص  - 3

 

 احالة طمب االسترداد - 35 المادة   

 :عمى الوجو التالي  80/4/8410تاريخ  880االشتراعي رقم  مالمرسو  بموجب 35 المادة نص عدل   

القانونية وفي مدى ثبوت  عمى النائب العاـ التمييزي الذي يتولى التحقيؽ حوؿ توفر او عدـ توفر الشروط يحاؿ طمب االسترداد - 
 .الممؼ الى وزير العدؿ مشفوعا بتقريره استرداده بعد استجوابو ثـ يحيؿ التيمة، ويمكنو اف يصدر مذكرة توقيؼ بحؽ الشخص المطموب

  .بطمب االسترداد بمرسـو يتخذ بناء عمى اقتراح وزير العدؿ يبت  -

 

 كيفية مبلحقة المطموب استرداده - 36 المادة   

 :الوجو التالي عمى 80/4/8410تاريخ  880رقم  المرسوم االشتراعي بموجب 36 المادة نص عدل   

جريمة سابقة  يمكف مالحقتو وجاىيا وال انفاذ عقوبة فيو وال تسميمو الى دولة ثالثة مف اجؿ أي المدعى عميو الذي يتـ استرداده ال 
الدولة المطموب منيا االسترداد ضمف الشروط الواردة في  ت سببا لو، اال اف توافؽ عمى ذلؾ حكومةلالسترداد غير الجريمة التي كان

 .المادة السابقة

  .33في ىذه الحالة ليست مقيدة بأحكاـ الفقرة الثانية مف المادة  والموافقة

 

 الباب الثاني

 في االحكام الجزائية
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 الفصل االول

 في العقوبات

 العقوبات عامةفي  -8النبذة 

 (42-37 المواد)

 العقوبات الجنائية العادية - 37 المادة   

 :العادية ىي اف العقوبات الجنائية   

 .االعداـ - 1

 .االشغاؿ الشاقة المؤبدة - 2

 .المؤبد االعتقاؿ - 3

 .االشغاؿ الشاقة المؤقتو - 4

  .االعتقاؿ المؤقت - 5

 

 السياسية العقوبات الجنائية - 38 المادة   

 :السياسية ىي اف العقوبات الجنائية   

 .االعتقاؿ المؤبد - 1

 .االعتقاؿ المؤقت - 2

 االبعاد - 3

 .االقامة الجبرية - 4

  .التجريد المدني - 5

 

 العقوبات الجناحية العادية - 39 المادة   

 :العادية ىي اف العقوبات الجناحية   

 .الحبس مع التشغيؿ - 1

 .البسيطالحبس  - 2

  .الغرامة - 3

 

 العقوبات الجناحية السياسية - 40 المادة   

 :السياسية ىي اف العقوبات الجناحية   

 .الحبس البسيط - 1

 .االقامة الجبرية - 2

  .  الغرامة - 3

 

 عقوبتي المخالفات - 41 المادة   

 :التالي عمى الوجو  0/0/8441قانون   بموجب  48المادة   عدل نص   

 :اف عقوبتي المخالفات ىما 
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 .التكديري الحبس - 1

  .  الغرامة - 2

 

 عقوبة فرعية أو اضافية - 42 المادة   

 :االضافية ىي اف العقوبات الفرعية او   

 .التجريد المدني - 1

 .بو كعقوبة اصمية الحبس المالـز لمتجريد المدني المقضى - 2

 .الغرامة الجنائية - 3

 .المنع مف الحقوؽ المدنية - 4

 .نشر الحكـ - 5

 .الصاؽ الحكـ - 6

  .المصادرة الشخصية - 7

 

 في العقوبات الجنائية -0النبذة 

 (50-43 المواد)

 تنفيذ حكم اإلعدام - 43 المادة   

 :التالي عمى الوجو 5/2/1948 قانون بموجب 43 المادة نص عدل   

الدولة. يشنؽ المحكـو عميو باالعداـ في داخؿ بناية السجف او  اال بعد استطالع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس  ال ينفذ حكـ االعداـ 
 .المرسـو القاضي بتنفيذ العقوبة في أي محؿ آخر يعينو

 .الوطنية او الدينية ياـ االحاد والجمع واالعياديحظر تنفيذ االعداـ ا

  .حمميا يؤجؿ تنفيذ االعداـ بالحامؿ الى اف تضع

 

 الحد األدنى واألعمى لمحكم - 44 المادة   

برية واالقامة الج نص خاص كاف الحد االدنى لمحكـ باالشغاؿ الشاقة الموقتة واالعتقاؿ الموقت واالبعاد اذا لـ ينطو القانوف عمى   
  .سنة والتجريد المدني ثالث سنوات والحد االعمى خمس عشرة

 

 أشغال شاقة - 45 المادة   

  .خارجو القياـ بأشغاؿ مجيدة تتناسب وجنسيـ وعمرىـ، سواء في داخؿ السجف أو في يجبر المحكـو عمييـ باالشغاؿ الشاقة عمى   

 

 اعتقال - 46 المادة   

 .التي تنظميا ادارة السجف وفقا لما اختاروه عند بدء عقوبتيـ االعتقاؿ في احد االشغاؿيشغؿ المحكـو عمييـ ب   

  .خارج السجف اال برضاىـ وال يجبروف عمى ارتداء زي السجناء وال يمكف استخداميـ

 

 تعريف اإلبعاد - 47 المادة   

 :الوجو التالي عمى 80/4/8410تاريخ  880رقم  المرسوم االشتراعي  بموجب 47 المادة نص عدل   

قبؿ انقضاء  الييا  المبعد البالد في خالؿ خمسة عشر يوما او اذا عاد اذا لـ يغادر .  البالد االبعاد ىو اخراج المحكـو عميو مف 
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الباقي مف العقوبة واقصاىا ضعفاه عمى اف ال تتجاوز الحد  وبتو ابدلت عقوبة االعتقاؿ مف عقوبة االبعاد لمدة ادناىا الزمفاجؿ عق
 .الموقت االقصى لعقوبة االعتقاؿ

ة االبعاد جميع الدوؿ اقامتو عمى أرضيا أبدلت مف عقوب واذا لـ يستطع المبعد مغادرة البالد او اكره عمى العودة الييا بسبب رفض
  .الجبرية لمدة أقصاىا الزمف الباقي مف العقوبة عقوبة االعتقاؿ أو االقامة

 

 اقامة جبرية - 48 المادة   

 عميو يختاره القاضي مف الئحة موضوعة بمرسـو وال يمكف في حاؿ مف االحواؿ اف يكوف االقامة الجبرية ىي تعييف مقاـ لممحكـو   

في المكاف الذي اقترفت فيو الجريمة او في محؿ سكف  فيو او سكف أو  لممحكـو عميو محؿ اقامة المقاـ المعيف في مكاف كاف
 .حتى الدرجة الرابعة المجنى عميو او انسبائو واصياره

 عقوبة االعتقاؿ مف االقامة الجبرية لمدة ال تتجاوز الزمف الباقي مف اذا غادر المحكـو عميو المقاـ المعيف لو الي وقت كاف ابدلت

  .العقوبة

 

 مفعول التجريد المدني - 49 المادة   

 :عمى الوجو التالي  80/4/8410تاريخ  880االشتراعي رقم  المرسوم  بموجب  44المادة   عدل نص   

 :حكما التجريد المدني يوجب 

 .تجريو الدولة العزؿ واالقصاء عف جميع الوظائؼ والخدمات العامة والحرماف مف أي معاش - 1

النقابة التي ينتمي الييا المحكـو عميو والحرماف مف أي معاش  القصاء عف جميع الوظائؼ والخدمات في ادارة الطائفة اوالعزؿ وا - 2
 .الطائفة او النقابة او مرتب تجريو ىذه

 .الدولة الحرماف مف حقو في اف يكوف صاحب امتياز او التزاـ مف - 3

 .والسياسية والطائفية والنقابية ومف سائر الحقوؽ المدنية الحرماف مف حقو في اف يكوف ناخبا او منخوبا - 4

 .محررا لجريدة او الي نشرة دورية اخرى عدـ االىمية الف يكوف مالكا او ناشرا او - 5

 .التعميـ العاـ والخاص الحرماف مف حؽ تولي مدرسة واي ميمة في - 6

  .واالجنبيةالمبنانية  الحرماف مف حؽ حمؿ االوسمة وااللقاب الفخرية - 7

 

 باالعتقال حقوق المحكوم عميو باالشغال الشاقة او - 50 المادة   

 :عمى الوجو التالي  80/4/8410ريخ تا 880االشتراعي رقم  المرسوم بموجب 50 المادة نص عدل   

ممارسة حقوقو عمى امالكو، ما  باالشغاؿ الشاقة او باالعتقاؿ يكوف في خالؿ تنفيذ عقوبتو في حالة الحجر وتنقؿ كؿ محكـو عميو 
ر عمييـ، وكؿ االحواؿ الشخصية المتعمقة بتعييف االوصياء عمى المحجو  خال الحقوؽ المالزمة لمشخص، الى وصي وفقا الحكاـ قانوف

ذوي النية الحسنة، وال يمكف اف  تصرؼ يقـو بو المحكـو عميو يعتبر باطال بطالنا مطمقا مع االحتفاظ بحقوؽ الغير مف عمؿ وادارة او
 .  المبالغ التي تجيزىا الشريعة او انظمة السجوف يسمـ الى المحكـو عميو اي مبمغ مف دخمو ما خال

  .االفراج عنو ويؤدي لو الوصي حسابا عف ادارتو تعاد الى المحكـو عميو امالكو عند

 

 في العقوبات الجناحية -0النبذة 

 (55-51 المواد)

 العقوبة الجناحية مدة - 51 المادة   

 .وثالث سنوات اال اذا انطوى القانوف عمى نص خاص تراوح مدة الحبس بيف عشرة اياـ   
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 .بشأف المحكـو عمييـ باالعتقاؿ 46التشغيؿ لمنظاـ الذي حددتو المادة الػ  ويخضع المحكـو عميو بالحبس مع

في احد االشغاؿ المنظمة في السجف  يستخدموا المحكـو عمييـ بالحبس البسيط عمى الشغؿ، عمى انو يمكنيـ اذا طمبوا ذلؾ اف ال يجبر
  .انقضاء اجؿ عقوبتيـ ووفقا لخيارىـ فاذا اختاروا عمال الزموا بو حتى

 

 اإلقامة الجبرية في الجنح - 52 المادة   

الجبرية في  القامةفي الجنح بيف ثالثة اشير وثالث سنوات وتنفذ في الشروط نفسيا التي تنفذ فييا ا تراوح مدة االقامة الجبرية   
الحبس البسيط مف االقامة الجبرية لمدة ال تجاوز الزمف  الجنايات، فاذا غادر المحكـو عميو الي مدة كانت المكاف المعيف لو ابدؿ

  .العقوبة الباقي مف

 

 الغرامة في الجنح - 53 المادة   

  :عمى الوجو التالي  02/0/8440تاريخ  004والقانون رقم   83/80/8403قانون   بموجب  00المادة   عدل نص   

 .ومميوني ليرة لبنانية اال اذا نص القانوف عمى غير ذلؾ .تراوح الغرامة في الجنح بيف خمسيف الؼ ؿ.ؿ 

ال يجاوز اجؿ  عمى نص خاص في الفقرة الحكمية اقساطا تساوي عمى االقؿ حد العقوبة االدنى عمى شرط اف ويمكف اداء الغرامة بناء
 .ط االخير سنة واحدة تبتدىء مف يـو اصبح الحكـ مبرماالقس

  .يدفع احد االقساط في حينو استحقت الغرامة بتماميا واذا لـ

 

 استبدال الغرامة بالحبس - 54 المادة   

 :التالي عمى الوجو 5/2/1948 قانون بموجب 54 المادة نص عدل   

 .المرعية مة ثالثيف يوما تبتدىء مف تاريخ انبراـ الحكـ دوف تنبيو سابؽ وفقا لالصوؿتؤد في مي تستبدؿ الغرامة بالحبس البسيط اذا لـ 

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 54 من المادة 0الفقرة  نص عدل 

تراوح  مف ىذه العقوبة يوازي غرامة  فبقرار خاص مدة الحبس المستبدؿ باعتبار اف يوما واحدا تعيف في الحكـ القاضي بالعقوبة، واال 
 .بيف الفي ليرة وعشرة آالؼ ليرة

 .وال الحد االقصى لعقوبة الحبس االصمية التي تستوجبيا الجريمة  واحدة وال يمكف اف يجاوز الحبس المستبدؿ سنة

 .قبؿ الحبس  لممحكـو عميو دخؿ معروؼ قابؿ لمحجز امكف المجوء الى التنفيذ الجبري واذا كاف

أدي قبؿ الحبس او  كؿ اداء جزئي -بالنسبة التي حددىا الحكـ كما ورد في الفقرة الثانية مف ىذه المادة  يحسـ مف اصؿ ىذه العقوبة
  .غ استوفيفي اثنائو وكؿ مبم

 

 تنفيذ عقوبة الحبس بالحامل - 55 المادة   

 :و التاليالوج عمى 80/4/8410تاريخ  880رقم  المرسوم االشتراعي بموجب 55 المادة نص عدل   

 .الموقفة اال بعد اف تضع حمميا بستة اسابيع ال تنفذ عقوبة الحبس بالحامؿ غير 

عيدتيما ولد  العقوبة مدة تنقص عف السنة وال يكوناف موقوفيف يعانيانيا عمى التػتالي اذا كاف في اف الزوجيف المذيف يحكـ عمييما بيذه
  .اكيد قامةدوف الثامنة عشرة مف عمره واثبتا اف ليما محؿ ا

 

 في قضايا الجنايات والجنح احكام مشتركة بين العقوبات المانعة لمحرية -4النبذة 

 (04-00المواد )

 اختبلف اماكن الحبس - 56 المادة   
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  :يحبس في اماكف مختمفة   

 .المحكـو عمييـ باالشغاؿ الشاقة المؤبدة والموقتة - 1

 .والموقتالمؤبد  المحكـو عمييـ باالعتقاؿ - 2

 .المحكـو عمييـ بالحبس مع التشغيؿ - 3

  .بالحبس البسيط المحكـو عمييـ - 4

 

 قسمة محصول عمل المحكوم عميو - 57 المادة   

 :التالي عمى الوجو  0/0/8441قانون   بموجب  02المادة   عدل نص   

بالتنفيذ بيف كؿ مف المحكـو عميو واالشخاص الذيف باشراؼ المدعي العاـ المولج  كؿ محصوؿ لعمؿ المحكـو عميو تجري قسمتو 
السجف وذلؾ بنسبة تحدد بحسب ماىية الحكـ  والمدعي الشخصي والدولة الجؿ استيفاء الغرامات والنفقات القضائية ونفقات ادارة يعوليـ

 .عميو والمدعي الشخصي عف ثمث قيمة المحصوؿ الشيري عمى اف ال تقؿ حصة كؿ مف عائمة المحكـو

 يعود لو مف التعويض تزاد الحصص المخصصة بالمحكـو عميو واالشخاص الذيف يعوليـ زيادة ندما يستوفي المدعي الشخصي ماع

  .مطردة بقدر صالحو

 

 كيفية معاممة المحكوم عميو بعقوبة مانعة لمحرية - 58 المادة   

بقدر صالحو. ويشتمؿ ىذا التحسيف  تحسف معاممتو بالسجفمحكـو عميو بعقوبة مانعة لمحرية تبمغ ثالثة اشير عمى االقؿ  كؿ   
 .والزيارات والمراسمة الطعاـ ونوع الشغؿ وعدد ساعاتو ولزـو الصمت والتنزه

  .العقوبات وكؿ ذلؾ عمى نحو ما سيعينو قانوف تنفيذ

 

 المحكوم عميو ىرب - 59 المادة   

ؿ عقوبة موقتة قضي بيا عمى وجو مبـر مف اجؿ جناية او جنحة اال في النصؼ ك اذا ىرب المحكـو عميو تزاد مف الثمث الى   
  .بنص  التي خصيا القانوف الحاالت

 

 في العقوبات التكديرية -0النبذة 

 (62-60 ادالمو )

 الحبس التكديري مدة - 60 المادة   

 :التالي عمى الوجو 5/2/1948 قانون بموجب 60 المادة نص عدل   

 .وعشرة اياـ تتراوح مدة الحبس التكديري بيف يـو 

ر عمى العمؿ عمييـ بعقوبات جنائية او جناحية. وال يجب وتنفذ بالمحكـو عمييـ في اماكف مختمفة عف االماكف المخصصة بالمحكوـ
  .بالتوقيؼ المحكـو عمييـ

 

 غرامة تكديرية - 61 المادة   

 :التالي عمى الوجو 27/5/1993 تاريخ 004والقانون رقم  10/12/1960 وقانون 5/2/1948 قانون بموجب 61 المادة نص عدل   

  .ليرة وخمسيف الؼ ليرة تراوح الغرامة التكديرية بيف ستة االؼ 

 

 استبدال الغرامة بالحبس - 62 المادة   
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 :التالي عمى الوجو 5/2/1948 قانون بموجب 62 المادة نص عدل   

 .سابؽ تؤد في ميمة ثالثيف يوما مف تاريخ انبراـ الحكـ دوف تنبيو تستبدؿ الغرامة بالحبس البسيط اذا لـ 

 :التالي مى الوجوع ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب ،62 من المادة 0الفقرة  نص عدل 

غرامة بيف  فبقرار خاص مدة التوقيؼ المستبدؿ باعتبار اف اليـو الواحد مف ىذه العقوبة يوازي تعيف في الحكـ القاضي بالعقوبة واال 
 .الؼ ليرة واربعة آالؼ ليرة

 .لمجريمة عقوبة اصميةالعشرة اياـ وعمى كؿ الحد االقصى لمتوقيؼ المنصوص عميو  وال يمكف اف تجاوز العقوبة المستبدلة

كؿ اداء جزئي أدي قبؿ التوقيؼ  -الثانية مف ىذه المادة  كما ورد في الفقرة -يحسـ مف اصؿ ىذه العقوبة بالنسبة التي حددىا الحكـ 
  .اثنائو او في

 

 في العقوبات الفرعية واالضافية -0النبذة 

 (69-63 المواد)

 تجريد مدني - 63 المادة   

الشاقة المؤقتو او  الحكـ باالشغاؿ   .المؤبد يوجب التجريد المدني مدى الحياة الشغاؿ الشاقة مؤبدا او باالعتقاؿالحكـ با   
يوجب التجريد المدني منذ اليـو الذي اصبح فيو الحكـ مبرما حتى  باالعتقاؿ الموقت او باالبعاد او باالقامة الجبرية في الجنايات

تاريخ  880االشتراعي رقم  لمرسوما بموجب 00من المادة  0اضيف النص التالي الى الفقرة  .  عمى تنفيذ العقوبة االصمية انقضاء السنة العاشرة
80/4/8410: 

تاريخ صدوره حتى تاريخ الغائو وفقا  في حالة المحكـو الفار فيو يوجب التجريد المدني واف كاف الحكـ الغيابي غير مبـر منذ ما عدا 
  .  الجزائية مف االصوؿ 346المادة  الحكاـ

 

 غرامة جنائية - 64 المادة   

 :التالي عمى الوجو 02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 64 المادة نص عدل   

 .بالغرامة الجناحية المتعمقتيف 54والػ  53ليرة وستة مالييف ليرة وىي تخضع الحكاـ المادتيف الػ  تراوح الغرامة الجنائية بيف مئة الؼ 

االصمية التي قضي بيا عمى  او عقوبة االعتقاؿ حسبما تكوف العقوبة تستبدؿ مف الغرامة عند عدـ ادائيا اما عقوبة االشغاؿ الشاقة
  .االشغاؿ الشاقة او أي عقوبة جنائية اخرى المحكـو عميو، ىي

 

 الحرمان من الحقوق المدنية - 65 المادة   

 :االتية باالقامة الجبرية في قضايا الجنح يحـر طواؿ تنفيذ عقوبتو مف ممارسة حقوقو المدنية كؿ محكـو عميو بالحبس او   

 .تولي الوظائؼ والخدمات العامةالحؽ في   - 1

 .الييا الوظائؼ والخدمات في ادارة شؤوف الطائفة المدنية او ادارة النقابة التي ينتمي الحؽ في تولي - 2

منتخبا في جميع منظمات  الحؽ في اف يكوف ناخبا او -  4 .الحؽ في اف يكوف ناخبا او منتخبا في جميع مجالس الدولة - 3
 .الطوائؼ والنقابات

  .اجنبية الحؽ في حمؿ اوسمة لبنانية او - 5

 

 المنع من ممارسة حق - 66 المادة   

المذكورة  ية بالمنع مف ممارسة حؽ او اكثر مف الحقوؽعينيا القانوف اف يحكـ مع كؿ عقوبة جناح يمكف في الحاالت الخاصة التي   
 .في المادة السابقة
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  .سنوات يقضى بيذا المنع لمدة تتراوح بيف سنة وعشر

 

 األحكام الجنائية لصق - 67 المادة   

المحمة  الجناية وفييمصؽ لمدة شير عمى باب قاعة محكمة الجنايات وفي اقرب محمة مف مكاف  كؿ قرار ينطوي عمى عقوبة جنائية   
 .التي كاف فييا لممحكـو عميو محؿ اقامة او سكف

االماكف  القانوف بنص خاص يمكف اف يمصؽ الحكـ المنطوي عمى عقوبة جناحية مدة خمسة عشر يوما في في الحاالت التي يجيزىا
 .التي يعينيا القاضي

 .عميو تمصؽ االحكاـ خالصات عمى نفقة المحكـو

  .ـ االعالف وحروؼ الطبعلمقاضي اف يعيف حج

 

 القرار الجنائي نشر - 68 المادة   

 .جنائي في جريدة او جريدتيف تعينيما لمحكمة الجنايات اف تأمر بنشر أي قرار   

 .جريدة او جريدتيف يعينيما القاضي اذا نص القانوف صراحة عمى ذلؾ كذلؾ يمكف نشر أي حكـ قضى بعقوبة جناحية في

 .اخرى امكف نشر اعالف اضافي فييا  اية او الجنحة بواسطة جريدة او أي نشرة دوريةالجن اذا اقترفت

 .يقض نص بنشر الحكـ برمتو نشرت خالصة منو اذا لـ

 .كمو عميو بنفقات ذلؾ ويمـز المحكـو

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 01الفقرة االخيرة من المادة  الغرامة الواردة في عدلت 

 ومئة الؼ ليرة مدير النشر في الصحيفة التي اختيرت لنشر االعالف اذا رفض او ارجأ يعاقب بغرامة تراوح بيف عشريف الؼ ليرة 

  .نشرىا

 

 مصادرة األشياء الناتجة عن جنحة أو جناية - 69 المادة   

 :التالي عمى الوجو 5/2/1948 قانون بموجب 69 المادة عدل نص   

جناية او جنحة مقصودة او التي  التي نتجت عف   الحسنة مصادرة جميع االشياء يمكف مع االحتفاظ بحقوؽ الغير ذي النية 
 .استعممت او كانت معدة القترافيما

 .صريح ىذه االشياء في الجنحة غير المقصودة او في المخالفة اذا انطوى القانوف عمى نص ويمكف مصادرة

 .طائمة اداء قيمتو حسبما يقدرىا القاضي مة الجؿ تسميمو تحتاذا لـ يكف ما تجب مصادرتو قد ضبط منح المحكـو عميو مي

 بخبير لتقدير القيمة الواجب اداؤىا وتحصؿ القيمة المقدرة بالطريقة المتبعة في تحصيؿ يمكف لممحكمة عند االقتضاء االستعانة

  .الغرامة

 

 الفصل الثاني

 في تدابير االحتراز

 في تدابير االحتراز عامة -8النبذة 

 (73-70 المواد)

 التدابير اإلحترازية المانعة لمحرية - 70 المادة   

 :االحترازية المانعة لمحرية ىي التدابير   

 .الحجز في مأوى احترازي - 1

../../../../Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/preview2.html#f26
../../../../Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/comment.html#c2608


 16 

 .العزلة - 2

  .الحجز في دار لمتشغيؿ - 3

 

 التدابير اإلحترازية المقيدة لمحرية - 71 المادة   

 :يدة لمحرية ىياالحترازية المق التدابير   

 .منع ارتياد الخمارات - 1

 .االقامة منع - 2

 .الحرية المراقبة - 3

 .الرعاية - 4

  .البالد االخراج مف - 5

 

 التدابير اإلحترازية المانعة لمحقوق - 72 المادة   

 :االحترازية المانعة لمحقوؽ ىي التدابير   

 .االسقاط مف الوالية أو الوصاية - 1

 .مف مزاولة عمؿ المنع - 2

  .المنع مف حمؿ السالح - 3

 

 تدابير احترازية عينية - 73 المادة   

 :ىي التدابير االحترازية العينية   

 .المصادرة العينية - 1

 .الكفالة االحتياطية - 2

 .اقفاؿ المحؿ - 3

  .وقؼ ىيئة معنوية عف العمؿ او حميا - 4

 

 يفي الحجز في مأوى احتراز  -0النبذة 

 (76-74 المواد)

 في مأوى احترازي حجز - 74 المادة   

  .حالتو اوقؼ في مستشفى يعيف بمرسـو ويعنى بو العناية التي تدعو الييا مف قضي عميو بالحجز في مأوى احترازي   

 

 تقرير طبيب المأوى اإلحترازي - 75 المادة   

 .عميو كؿ ستة أشيربحالة المحكـو   تقريرا عمى طبيب المأوى اف ينظـ   

  .االقؿ طبيب تعينو المحكمة التي قضت بالحجز ويجب ايضا اف يعوده مرة في السنة عمى

 

 جنون المحكوم عميو بعقوبة مانعة او مقيدة لمحرية - 76 المادة   

بالكفالة االحتياطية وثبت انو في اثناء  االقامة او حكـ عميو بعقوبة مانعة او مقيدة لمحرية او بالعزلة او بالحرية المراقبة او بمنع مف   
 .عميو في مأوى احترازي حيث يعنى بو العناية التي تدعو الييا حالتو تنفيذ الحكـ قد اصيب بالجنوف حجز
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اف يكوف المحكـو عميو خطرا عمى  تجاوز مدة الحجز ما بقي مف زمف العقوبة او التدبير االحترازي الذي عمؽ تنفيذه اال ال يمكف اف
 .لسالمة العامةا

  .االحترازي يقرر ىؿ يجب حسـ مدة الحجز كميا او بعضيا مف مقدار العقوبة او التدبير عندما يقضي القاضي باالفراج عنو

 

 في العزلة -0النبذة 

 (78-77 المادتان)

 تنفيذ العزلة - 77 المادة   

 .عشرة سنة تراوح مدة العزلة بيف ثالث سنوات وخمس   

 .بمرسـو لة في مؤسسة لمتشغيؿ او في مستعمرة زراعية تعيفتنفذ العز 

 .ولنشأتو المدنية او القروية يأمر القاضي بوضع المحكـو عميو في احدى ىاتيف المؤسستيف وفقا لمؤىالتو

  .58والػ 57تطبؽ عمى مف قضي عمييـ بالعزلة المادتاف الػ

 

 مغادرة المحكوم عميو مكان الحجز - 78 المادة   

  .سنوات عميو الي مدة كانت المؤسسة التي حجز فييا تعرض لمحبس مع التشغيؿ مف سنة الى ثالث اذا غادر المحكـو   

 

 في الحجز في دار لمتشغيل -4النبذة 

 (79 المادة)

 في دار تشغيل حجز - 79 المادة   

 .ثالث سنوات لمتشغيؿ عف ثالثة اشير او تزيد عف ال يمكف اف تنقص مدة الحجز في دار   

 .58والػػ 57في المادتيف الػ يخضع المحكـو عميو لمنظاـ المعيف

  .عوقب بالحبس مع التشغيؿ مف ثالثة اشير الى سنة اذا غادر المحكـو عميو دار التشغيؿ الي مدة كانت

 

 في منع ارتياد الخمارات -0النبذة 

 (80 المادة)

 اد الخماراتالمحكوم عميو من ارتي منع - 80 المادة   

الحانات التي تباع فييا ىذه  فممقاضي اف يمنع المحكـو عميو مف ارتياد  جنحة بتأثير المشروبات الكحولية اذا اقترفت جناية او   
 .الحبس مف عشرة اياـ الى ثالثة اشير مدة تراوح بيف سنة وثالث سنوات تحت طائمة  روباتالمش

  .يعطوف المحكـو عميو المشروبات الروحية عمى عمميـ بالمنع النازؿ بو ينزؿ العقاب نفسو بالبائع ومستخدميو الذيف

 

 في منع االقامة -0النبذة 

 (83-81 المواد)

 منع اإلقامةتعريف  - 81 المادة   

 .االفراج عنو في االمكنة التي عينيا الحكـ ىو الحظر عمى المحكـو عميو اف يوجد بعد  منع االقامة   

حتى  الذي اقترفت فيو الجناية او الجنحة والقضاء الذي يسكف فيو المجنى عميو او انسباؤه القضاءتمنع االقامة بحكـ القانوف، في 
  .الدرجة الرابعة، اال اذا قرر القاضي خالؼ ذلؾ
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 منع اإلقامة مدة - 82 المادة   

 .سنة تراوح مدة منع االقامة بيف سنة وخمس عشرة   

 .مدة توازي مدة العقوبة المقضي بيا يدة لمحرية يخضع حكما لمنع االقامةمف حكـ عميو بعقوبة جنائية مانعة او مق

الزمف  مؤبدا او االعتقاؿ المؤبد واعفي مف عقوبتو بعفو عاـ او سقطت عنو العقوبة بمرور مف حكـ عميو باالعداـ او باالشغاؿ الشاقة
 .سنة او خفضت او ابدلت منيا عقوبة موقتو يخضع حكما لمنع االقامة خمس عشرة

 .عمى نص صريح يفرض ىذا المنع او يجيزه ال يخضع المحكـو عميو بعقوبة جناحية لمنع االقامة اال اذا انطوى القانوف

  .منيا المنع او تخفيضيا ضمف النطاؽ المحدد في الفقرة االولى او اعفاء المحكـو عميو يطبؽ كؿ ذلؾ ما لـ يقرر القاضي زيادة مدة

 

 فة منع اإلقامةمخال - 83 المادة   

االقامة  عمييا بالحبس مف ثالثة اشير الى ثالث سنوات ولمقاضي اف يبدؿ الحرية المراقبة مف منع كؿ مخالفة لمنع االقامة يعاقب   
  .مدة ال تنقص عما بقي مف منع االقامة

 

 في الحرية المراقبة -2النبذة 

 (86-84 المواد)

 الحرية المراقبة - 84 المادة   

 .صالحية المحكـو عميو وتسييؿ ائتالفو مع المجتمع الغاية مف الحرية المراقبة التثبت مف   

واالنظمة واف  الخمارات ومنع االقامة. وعميو اف يمسؾ عف ارتياد المحالت التي تنيي عنيا القوانيف يخضع المراقب لممنع مف ارتياد
  .التدبير ، ويمكف تعديؿ ىذه االحكاـ في اثناء تنفيذ  يتقيد باالحكاـ التي فرضيا عميو القاضي خشية المعاودة

 

 الحرية المراقبة مدة - 85 المادة   

 .ات ما لـ يرد في القانوف نص خاص مخالؼوخمس سنو  تراوح مدة الحرية المراقبة بيف سنة   

 .لممراقبة تولت امرىا الشرطة اذا لـ تكف مف ىيئات خاصة

  .ثالثة اشير عمى االقؿ يقدـ الى القاضي تقرير عف سيرة المحكـو عميو مرة كؿ

 

 مخالفة الحرية المراقبة - 86 المادة   

بالحبس   عميو القانوف او القاضي او اعتاد التممص مف المراقبة حكـ  عميو االحكاـ التي فرضيا وخالؼ  مف قضي عميو بالمراقبة   
  .اخر مع التشغيؿ مف ثالثة اشير الى ثالث سنوات اال اف ينص القانوف عمى جزاء

 

 في الرعاية -1النبذة 

 (12المادة )

 مؤسسات الرعاية الخاصة - 87 المادة   

 .رفت بيا الدولةاعت يعيد بالرعاية الى مؤسسات خاصة   

 .عمى المؤسسة اف توفر عمال لممحكـو عميو

المسرح لتستعمؿ في مصمحتو  بحكمة طريقة معيشتو ويسدوف اليو النصح والمعونة. ويمكف اف يسمـ الييا قنوة السجيف ويراقب مندوبوىا
 .عمى افضؿ وجو
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  .االقؿ محكـو عميو وسموكو مرة كؿ ثالثة اشير عمىقضت بالتدبير تقرير عف حالة ال ويجب اف يقدـ الى الييئة القضائية التي

 

 في االخراج من الببلد -4النبذة 

 (89-88 المادتين)

  إخراج من الببلد - 88 المادة   

واذا حكـ عميو بعقوبة   .يمكف طرده مف االرض المبنانية بموجب فقرة خاصة في الحكـ كؿ اجنبي حكـ عميو بعقوبة جنائية   
 .فال يمكف طرده اال في الحاالت التي ينص عمييا القانوف جناحية

  .مؤبدا او لمدة تراوح بيف ثالث وخمس عشرة سنة يقضى باالخراج مف البالد

 

 خراج من الببلدعقوبة اإل اثر - 89 المادة   

 .باخراجو اف يغادر االرض المبنانية بوسائمو الخاصة في ميمة خمسة عشر يوما عمى االجنبي الذي قضي   

  .اشير كؿ مخالؼ لتدبير االخراج قضائيا كاف او اداريا بالحبس مف شير الى ستة يعاقب

 

 الوصاية في االسقاط من الوالية او من -83النبذة 

 (40-43المواد )

 االسقاط من الوالية او من الوصاية اثر - 90 المادة   

 .امالكو او مف الوصاية يوجب الحرماف مف جميع الحقوؽ عمى الولد او اليتيـ وعمى االسقاط مف الوالية   

 .بعدة اوالد وايتاـ يكوف االسقاط كامال او جزئيا، ويكوف عاما او محصورا بولد او يتيـ او

   .االحواؿ الشخصية او الوصاية الى وصي وفاقا الحكاـ تنتقؿ ممارسة الوالية

 

 شروط الحرمان من الوالية او الوصاية - 91 المادة   

الوصاية اذا حكـ عمييـ بعقوبة جنائية وتبيف انيـ غير جديريف بممارسة  ية اواو االـ او الوصي مف الوال   يمكف حرماف االب   
  .الولد او اليتيـ سمطتيـ عمى

 

 حاالت الحرمان من الوصاية - 92 المادة   

 .لمتدبير نفسو يتعرض ىؤالء االشخاص   

 .او الفرع او اليتيـ او باالشتراؾ معو بحؽ الولد اذا حكـ عمييـ بعقوبة جنائية او جناحية مف اجؿ جريمة اقترفوىا - 1

  .مراقبتو عيدتيـ جناية أو جنحة تسببت عف تياونيـ في تيذيبو او عف اعتيادىـ اىماؿ اذا اقترؼ القاصر الذي في - 2

 

 اسقاط الوالية او الوصاية مدة - 93 المادة   

  .ثالث سنوات وخمس عشرة سنة الوصاية لمدى الحياة او الجؿ يراوح بيف يكوف اسقاط الوالية او   

  .تدبير احترازي مانعيف لمحرية أي حاؿ اف يقضى بو لمدة ادنى لما حكـ بو عمى االب او االـ او الوصي مف عقوبة او وال يمكف في

 

 االعمال في المنع من مزاولة احد -88النبذة 

 (40-44المادتان )

 خرقا لواجباتيا من مزاولة مينة لجرم مقترف منع - 94 المادة   
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شيادة اذا حكـ عميو بعقوبة  أي شخص مف مزاولة فف او مينة او حرفة او أي عمؿ معمؽ عمى قبوؿ السمطة او عمى نيؿ يمكف منع   
 .المينة او الفروض المالزمة لذلؾ العمؿ جنائية او جناحية مف اجؿ جريمة اقترفت خرقا لواجبات

 شرط او ترخيص فال يمكف القضاء بالمنع مف مزاولتو اال في الحاالت التي نص عمييا أي اذا كانت مزاولة العمؿ ممكنة بمعزؿ عف

 .القانوف

والمنع الذي ينزؿ بو او بالمالؾ يؤدي   بترخيص. كف مزاولتو العمؿ منوطةلممنع واف لـ ت   يتعرض الناشر في قضايا المطبوعات
  .نفسيا الى وقؼ الصحيفة مدة المنع

 

 المنع من مزاولة احد األعمال مدة - 95 المادة   

بقرار مبـر لـ تمر عميو  وسنتيف. ويمكف الحكـ بيا مدى الحياة اذا كاف المجـر قد حكـ عميو بالمنع الموقت تراوح مدة المنع بيف شير   
 .ذلؾ خمس سنوات او اذا نص القانوف صراحة عمى

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 40المادة   الفقرة الثانية من الغرامة الواردة في عدلت 

  .ليرة ثة أشير وبالغرامة حتى مايتي ألؼأو لحساب الغير يعاقب عمييا بالحبس حتى ثال مزاولة العمؿ الممنوع واف تمت بالواسطة 

 

 السبلح في الحرمان من حق حمل -80النبذة 

 (42-40المادتان )

 الحرمان من حق حمل السبلح مدة - 96 المادة   

 .حمؿ السالح لمدى الحياة أو لمدة تراوح بيف ثالث سنوات وخمس عشرة سنة يمكف الحكـ بالحرماف مف حؽ   

 .كاف في حيازتو ولو ىذا التدبير أف يحصؿ عمى ترخيص القتناء السالح أو حممو ويمغى الترخيص الذيتنا ال يمكف مف

  .وال يرد اليو ما أداه مف رسـ

 

 حاالت الحرمان من حق حمل السبلح - 97 المادة   

السالح مدة  حرماف مف حؽ حمؿأو جناحية مف أجؿ جريمة اقترفت بواسطة السالح أو بالعنؼ يوجب ال كؿ حكـ بعقوبة جنائية   
  .ثالث سنوات اال أف ينطوي الحكـ عمى خالؼ ذلؾ

 

 في المصادرة العينية -80النبذة 

 (98 المادة)

 مصادرة األشياء غير المشروعة - 98 المادة   

 :التالي عمى الوجو 5/2/1948 قانون بموجب 98 المادة نص عدل   

عميو أو لـ  اقتناؤه أو بيعو أو استعمالو غير مشروع واف لـ يكف ممكا لممدعى عميو أو المحكـو يصادر مف االشياء ما كاف صنعو أو 
حكـو عميو أو المدعى عميو ميمة لتقديمو تحت طائؿ تجب مصادرتو قد ضبط منح الم اذا لـ يكف ما  .تفض المالحقة الى حكـ

 .ضعفي قيمتو حسبما يحددىا القاضي اداء

 لتقدير القيمة الواجب اداؤىا وتحصؿ القيمة المقدرة بالطريقة المتبعة في تحصيؿ يمكف لممحكمة عند االقتضاء االستعانة بخبير

  .الغرامة

 

 في الكفالة االحتياطية -84النبذة 

 (102-99 المواد)
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 تعريف الكفالة اإلحتياطية - 99 المادة   

سموؾ المحكـو  ايداع مبمغ مف الماؿ أو سندات عمومية أو ربط كفيؿ ذي مالءة أو عقد تأميف ضمانا لحسف الكفالة االحتياطية ىي   
 .عميو أو تالفيا لجريمة أخرى

 .خاص ما لـ يشتمؿ القانوف عمى نصولخمس سنوات عمى االكثر  يمكف أف تفرض الكفالة لسنة عمى االقؿ

 :التالي عمى الوجو 02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب ،44الفقرة االخيرة من المادة  المبمغ الوارد في عدل 

 أف الواجب ايداعو أو مقدار المبمغ الذي يجب أف يضمنو عقد التأميف أو الكفيؿ، وال يمكف يعيف القاضي في الحكـ مقدار المبمغ 
  .ينقص عف خمسة آالؼ ليرة أو يزيد عمى أربعماية ألؼ ليرة

 

 اإلحتياطية استبدال الحرية المراقبة من الكفالة - 100 المادة   

عشرة  االحتياطية لممدة نفسيا اذا لـ تؤد قبؿ التاريخ الذي حدده القاضي وعمى االكثر خالؿ تستبدؿ الحرية المراقبة حكما مف الكفالة   
 .أياـ

 .بالحجز ذا فرضت الكفالة االحتياطية عمى ىيئة معنوية أمكف استيفاؤىاا

  .الشرعي أمكف الحكـ بحميا فاذا كاف ما وجد مف االمواؿ ال يفي بالقيمة المحددة اال بوقؼ عمؿ الييئة

 

  حاالت فرض الكفالة اإلحتياطية - 101 المادة   

 :عمى الوجو التالي  80/4/8410تاريخ  880االشتراعي رقم  المرسوم بموجب 101 المادة نص عدل   

 :االحتياطية يمكف فرض الكفالة  

 .  في حالة الحكـ مف أجؿ تيديد أو تيويؿ - 1

 .  حالة الحكـ مف اجؿ تحريض عمى جناية لـ يفض الى نتيجة في - 2

 .  أو االضرار بأمالكيـ كاف ثمة مجاؿ لمخوؼ مف اف يعود المحكـو عميو الى ايذاء المجنى عميو أو أفراد عيمتو اذا - 3

 .حالتي وقؼ التنفيذ أو وقؼ الحكـ النافذ في - 4

  .أجؿ جريمة توجب فرض الحرية المراقبة في حالة الحكـ عمى ىيئة معنوية مف - 5

 

 رّد الكفالة - 102 المادة   

 .تالفيو اذا لـ يقترؼ خالؿ مدة التجربة الفعؿ الذي أريد ترد الكفالة ويشطب التأميف ويبرأ الكفيؿ   

 :الوجو التالي عمى 80/4/8410تاريخ  880رقم  المرسوم االشتراعي بموجب 102 من المادة 0الفقرة  نص عدل 

 فضمية بالتعويضات الشخصية فممرسـو فممغرامات وما يتبقى منيا يصادر لمصمحةوتخصص باال وفي حالة العكس تحصؿ الكفالة 

  .الدولة

 

 في اقفال المحل -80النبذة 

 (107-103 المواد)

 اقفال محل المقترف فيو الجرم - 103 المادة   

اجاز القانوف  وسنتيف عمى االكثر اذا الذي اقترفت فيو جريمة بفعؿ صاحبو أو برضاه شيرا عمى االقؿ يمكف الحكـ باقفاؿ المحؿ   
 .ذلؾ بنص صريح

  .94مف مزاولة العمؿ نفسو عمى ما ورد في المادة الػػ  ويوجب االقفاؿ حكما، أيا كاف سببو، منع المحكـو عميو
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 اقفال محل من اجل افعال مخّمة باآلداب - 104 المادة   

أي  يوجب منع المحكـو عميو أو أحد أفراد عيمتو أو  ية أو مخمة باآلدابالذي قضي بو مف أجؿ أفعاؿ جرم اف اقفاؿ المحؿ   
 .شخص تممؾ المحؿ أو استأجره عمى عممو بأمره مف أف يزاوؿ فيو العمؿ نفسو

  .ظموا بمعزؿ عف الجريمة يتناوؿ المنع مالؾ العقار وجميع مف ليـ عمى المحؿ حؽ امتياز أو حؽ رىف أو ديف اذا ال

 

 استثمار محل دون ترخيص - 105 المادة   

دوف ترخيص ألـز باخالء المحؿ، وذلؾ مع االحتفاظ  في محؿ اقامتو   المستثمر قد باشر استثماره اذا قضي باقفاؿ المحؿ الف   
  .االجارة وفي كؿ عطؿ وضرر بحؽ المؤجر الحسف النية في فسخ عقد

 

 اقفال المحل لعدم اىمية المستثمر - 106 المادة   

  .تدبير بسبب عدـ أىمية المستثمر اقتصرت مفاعيمو عميوال اذا قضي بيذا   

 

 40نطاق عقوبة المادة  - 107 المادة   

  .السابقة المحكـو عميو وكؿ شخص ثالث اذا خالؼ أحكاـ المواد  95في المادة الػ  يتعرض لمعقوبات المنصوص عمييا   

 

 حميا في وقف ىيئة معنوية عن العمل او -80النبذة 

 (888-831واد الم)

 وقف ىيئة معنوية عن العمل - 108 المادة   

عضاء ادارتيا أو اقترؼ مديروىا او أ وكؿ ىيئة معنوية ما خال االدارات العاـ اذا  أو جمعية  وكؿ شركة  يمكف وقؼ نقابة   
  .جناية أو جنحة مقصودة يعاقب عمييا بسنتي حبس عمى االقؿ ممثموىا او عماليا باسميا أو باحدى وسائميا

 

 حّل الييئة المعنوية - 109 المادة   

 :الحاالت التي أشارت الييا المادة السابقة يمكف حؿ الييئات المذكورة في   

 .القانونية سيساذا لـ تػتػقيد بموجبات التأ - 1

 .الواقع مثؿ ىذه الغاية اذا كانت الغاية مف تأسيسيا مخالفة لمشرائع أو كانت تستيدؼ في - 2

 .الحؿ اذا خالفت االحكاـ القانونية المنصوص عمييا تحت طائؿ - 3

  .  اذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبـر لـ تمر عميو خمس سنوات - 4

 

 معنوية نتائج قانونية مترتبة عمى حّل او وقف ىيئة - 110 المادة   

مؼ المديروف أو االكثر، وىو يوجب وقؼ أعماؿ الييئة كافة واف تبدؿ االسـ واخت يقضي بالوقؼ شيرا عمى االقؿ وسنتيف عمى   
 .االحتفاظ بحقوؽ الغير ذي النية الحسنة عف المحؿ شرط    االدارة، ويحوؿ دوف التخمػي اعضاء

االدارة وكؿ مسؤوؿ شخصيا عف الجريمة، االىمية لتأسيس   ويفقد المديروف أو اعضاء وية،ويوجب الحؿ تصفية أمواؿ الييئة المعن
 .مماثمة أو ادارتيا ىيئة

  

 

 مخالفة وقف ىيئة معنوية عن العمل - 111 المادة   
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 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 888المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

  .مف شير الى ستة أشير وبغرامة تتراوح بيف مئة الؼ ليرة ومميوني ليرة عاقب كؿ مخالؼ لالحكاـ السابقة بالحبسي 

 

 االحترازية في حساب العقوبات والتدابير -82النبذة 

 (882-880المواد )

 احتساب العقوبة او التدبير االحترازي - 112 المادة   

مف يـو الى مثمو وفاقا  حترازي أربع وعشروف ساعة، والشير ثالثوف يوما، وما جاوز منيما الشير حسبالتدبير اال يـو العقوبة أو   
 .لمتقويـ الغربي

  .الموقؼ لمدة أربع وعشروف ساعة يطمؽ سراحو قبؿ ظييرة اليـو االخير فيما خال الحالة التي يحكـ بيا عمى

 

 مقيدة لمحريةاحتساب العقوبة المانعة او ال - 113 المادة   

 .مبرما مانعة أو مقيدة لمحرية تحسب مف اليـو الذي بدىء فيو بتنفيذىا بموجب الحكـ الذي اصبح كؿ عقوبة   

 .اذا اجتمعت عدة عقوبات مانعة لمحرية نفذ أشدىا أوال

  .االولى عقوبات مانعة لمحرية وعقوبات مقيدة لمحرية نفذت في البدء العقوبات واذا اجتمعت

 

 سريان مدة التجريد المدني - 114 المادة   

 .منذ اليـو الذي أصبح فيو الحكـ مبرما تجري مدة التجريد المدني   

 .67تاريخ محضر االلصاؽ االخير الذي تـ عمال بالمادة الػ واذا كاف القرار قد صدر غيابيا حسبت منذ

العقوبة االصمية  ، ينفذ منذ انقضاء مدة 66قا لممادة الػ المدنية الذي يقضى بو عمى وجو اضافي وفا اف المنع مف بعض الحقوؽ
  .المانعة أو المقيدة لمحرية

 

 مفاعيل حكم الحجز في مأوى احترازي - 115 المادة   

أي تدبير احترازي آخر  مفاعيؿ الحكـ القاضي بالحجز في مأوى احترازي دوف ما التفات الى أية عقوبة أخرى أو تنفذ في الحاؿ   
 .عاف الحرية أو يقيدانيايمن

 .لمحرية المانعة أو المقيدة لمحرية ما عدا الحجز في مأوى احترازي تنفذ بعد العقوبات المانعة اف التدابير االحترازية

 .لمحرية تنفذ العقوبات المقيدة لمحرية بعد التدابير االحترازية المانعة

بدىء بتنفيذ االولى في الترتيب اآلتي: الحجز في مأوى  رازية مقيدة لمحريةاذا اجتمعت تدابير احترازية مانعة لمحرية وتدابير احت
 .دار التشغيؿ احترازي ، العزلة، الحجز في

  .احترازي آخر أو أية عقوبة مانعة مف الحقوؽ عمى أف مفاعيؿ االخراج مف البالد تنفذ دوف التفات الى أي تدبير

 

 اإلحتياطية عمل والمنع من حمل السبلح والكفالة مفاعيل المنع من مزاولة - 116 المادة   

االحترازية  مف حمؿ السالح والكفالة االحتياطية تنفذ بعد انقضاء مدة العقوبات والتدابير اف المنع مف مزاولة عمؿ مف االعماؿ والمنع   
 .المانعة لمحرية

   فاعيميا منذ اليـو الذي أصبح فيو الحكـ مبرمامف الحقوؽ فتنفذ م أما سائر التدابير االحترازية والعينية أو المانعة

.  
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 احتساب مدة التوقيف اإلحتياطي - 117 المادة   

 القاضي وفاقا الحكاـ العقوبات المانعة أو المقيدة لمحرية ويحسـ مف الغرامة بمقدار ما يقررهدائما في مدة  يحسب التوقيؼ االحتياطي   

  .64و62و54 المواد 

   .اذا قضى القاضي بذلؾ صراحة في الحكـ ويسقط مف مدة التدابير االحترازية المانعة لمحرية

 

 الفصل الثالث

 في تدابير االصبلح

 حفي تدابير االصبل -8النبذة 

 (128-118 ممغاة )المواد

 128 الى 881المواد    

حماية االحداث المنحرفين( ) 80/4/8410تاريخ  884رقم  المرسوم االشتراعي بموجب ضمنا 801الى  881ىذا الفصل الذي يضم المواد من   الغي   
  .المنشور فيما بعد

 

 الفصل الرابع

  في االلزامات المدنية

 في انواع االلزامت المدنية -8النبذة 

 (137-129 المواد)

 إلزامات مدنية - 129 المادة   

 :الجزائي القضاء بيا ىي االلزامات المدنية التي يمكف القاضي   

 .الرد - 1

 .العطؿ والضرر - 2

 .المصادرة - 3

 .نشر الحكـ - 4

  .النفقات - 5

 

 تعريف الردّ  - 130 المادة   

 .عميو قبؿ الجريمة كمما كاف الرد في االمكاف وجب الحكـ بو عفوا الرد عبارة عف اعادة الحاؿ الى ما كانت   

   .الغير   القانوف المدني عمى رد ما كاف في حيازة تجري أحكاـ

 

 697 الى 040و 040و 014موال عفوًا في جرائم المواد رّد األ - 131 المادة   

أف تحكـ عفوا   ،697الى  695ومف  692لػػوا 689المواد الػػ   المنصوص عمييا في عمى المحكمة الجزائية الناظرة في احدى الجرائـ   
  .برد جميع االمواؿ أو الحقوؽ أو االسيـ المختمسة الى كتمة الدائنيف ولو قضت بالتبرئة

 

 والضرر عمى العطل 800الى  804سريان احكام المواد  - 132 المادة   

 :الوجو التالي عمى 80/4/8410تاريخ  880رقم  المرسوم االشتراعي  بموجب 132 المادة نص عدل   

والضرر ويقضى بيما بناء عمى طمب االدعاء  عمى العطؿ ضمنا مف قانوف الموجبات والعقود 136الى  134 المواد تسري أحكاـ 
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 .الشخصي

 بيما بناء عمى طمب المدعى عميو أو طمب الفريؽ الذي استحضر كمسؤوؿ مدنيا اذا تبيف أف وفي حالة التبرئة يمكف أف يقضى

 .عي الشخصي تجاوز في دعواهالمد

جناية أو جنحة أدت الى الموت او الى تعطيؿ دائـ عف العمؿ، يدفع دخال  ولمقاضي أف يقرر اف ما يمنحو مف عطؿ وضرر، مف اجؿ
  .المجنى عميو أو الى ورثتو اذا طمبوا ذلؾ مدى الحياة الى

 

 لشخصيا حاالت سقوط الحق العام تبعًا لسقوط الحق - 133 المادة   

 :الوجو التالي عمى 80/4/8410تاريخ  880رقم  المرسوم االشتراعي بموجب 133 المادة نص عدل   

الشخصي، اذا حصؿ ىذا االسقاط قبؿ الحكـ المبـر في الدعوى واذا كاف صريحا، وغير  ، تبعا السقاط الحؽ  يسقط الحؽ العاـ 
 :الجرائـ التاليةعمى شرط، وصادرا عف جميع المدعيف الشخصييف في حاؿ تعددىـ في  معمؽ

 .في القباحات الواقعة عمى االفراد أو عمى أمواليـ - 1

مؤسسات العامة والبمديات والجيش والييئات المنظمة وقضاة وال الواقعة عمى االفراد غير موظفي االدارات  في جرائـ الذـ والقدح - 2
 .صفاتيـ وعمى النواب والوزراء، وعمى رئيس الدولة في كؿ االحواؿ الحكـ بسبب وظائفيـ أو

تعطيؿ عف العمؿ ال يتجاوز  اذا لـ يفض الفعؿ الى تعطيؿ أو أفضى الى  الضرب والجرح وااليذاء الواقعة عمى االفراد في جرائـ - 3
 .عشرة أياـ

 الحاصمة بيف االصوؿ والفروع، أو بيف االب واالـ والولد قبؿ افتراقيما قانونا أو  في جميع الجنح الحاصمة بيف الزوجيف - 4

 .00/0/8410تاريخ  08رقم  المرسوم االشتراعي بموجب  ،023الى رقم  003رقم المادة  800التالي من المادة  0البند  في صحح .المتبنى

  .673و 671و 671و 658و 651و 651و 647المواد  عمييا في في الجنح المنصوص - 5 

الحؽ العاـ عف  الى اسقاط الفقرة السابقة، وعند تعدد المدعى عمييـ يؤدي اسقاط الحؽ الشخصي عف احدىـ وفي الجرائـ المبينة في 
الشخصي أف يحصر اسقاطو لحقوقو الشخصية بواحد أو أكثر مف  جميع المدعى عمييـ في الجـر نفسو. أما في سائر الجرائـ فمممدعي

مف  32المادة  في ىذا االسقاط عمى دعوى الحؽ العاـ وانما تػترتب النتائج القانونية المنصوص عمييا المدعى عمييـ دوف أف يؤثر
  .قانوف الموجبات والعقود

 

 أشياء قابمة لممصادرة - 134 المادة   

 :عمى الوجو التالي  80/4/8410تاريخ  880االشتراعي رقم  المرسوم  بموجب  804المادة   عدل نص   

أصؿ ما يتوجب لو مف  يمكف الحكـ بيا لممدعي الشخصي بناء عمى طمبو، مف  69الػ  المادة لممصادرة بموجب اف االشياء القابمة 
 .عطؿ وضرر وبمقدارىما

 بناء عمى طمب المدعي الشخصي بتأديتو تحت طائمة الغرامة -يضبط فممقاضي أف يقضي  اذا كاف الشيء الذي تقرر مصادرتو لـ

  .المثؿ أو اف يحكـ عمى المجـر بدفع بدؿ  العقود والموجبات مف قانوف 251المادة  ييا فياالكراىية المنصوص عم

 

 شخصي او الظنينشر الحكم بناء عمى طمب المدعي ال - 135 المادة   

بنشر خالصة عنو في جريدة  القاضي اذا طمب المدعي الشخصي وكانت مصمحتو توجب ذلؾ أف يأمر بنشر الحكـ برمتو أو يمكف   
 .أو عدة جرائد عمى نفقة المحكـو عميو

لمدعي الشخصي اذا ا الظنيف وكانت مصمحتو توجب ذلؾ أف يأمر بنشر حكـ البراءة في الشروط نفسيا عمى نفقة ويمكنو اذا طمب
  .تبيف أنو تجاوز في دعواه
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 المحاكمة  الزام الفريق الخاسر بنفقات - 136 المادة   

 :التالي عمى الوجو 5/2/1948 بموجب قانون 136 المادة عدل نص   

 .النفقات عمى عاتؽ الفريؽ الخاسر 

 .ذلؾ يقرر القاضي خالؼتعدد المحكـو عمييـ وجبت عمييـ الرسـو أقساما متساوية اال اف  اذا

 .يكف خاسرا تبقى جميع النفقات التي ال تفيد الدعوى عمى عاتؽ مف سببيا دوف سواه واف لـ

 .  ال يمس ذلؾ أحكاـ قانوف التجارة الخاصة بدعوى االفالس

 .القضائية عمى الرسـو والنفقات  53المادة  النيابة العامة قاعدة التقسيط الواردة في تطبؽ

التي سببت التحقيؽ قد وقعت فعال ولكف التحقيؽ لـ يتمكف مف  انت الجريمةويحكـ باعفاء الشاكي أو المدعي مف الرسـو والنفقات اذا ك
 .معرفة فاعميا

  .المالية وفقا لقاعدة تحصيؿ االمواؿ االميرية حالة وفاة المحكـو عميو أو غيبتو أو قصره فتحصؿ الرسـو والنفقات بمعرفة وزارة وفي

 

 النفقاتاعفاء المدعي الشخصي المسقط من  - 137 المادة   

ابالغ النيابة العامة  الشخصي الذي أسقط دعواه في خالؿ االربع وعشريف ساعة ال يمـز بالنفقات التي صرفت منذ اف المدعي   
 .والمدعى عميو ىذا االسقاط

  .القضية حؽ شخصي تقرر عدـ قبوليا يبقى منيا عمى عاتؽ المدعي الشخصي ما لـ يفد اف النفقات التي أوجبتيا دعوى

 

 احكام مشتركة -0النبذة 

 (146-138 المواد)

 الزام الفاعل بالتعويض عن األضرار البلحقة بالغير - 138 المادة   

 .جريمة تمحؽ بالغير ضررا ماديا كاف أو معنويا تمـز الفاعؿ بالتعويض كؿ   

  .  االلزامات المدنية عمى فاعؿ الجريمة الذي استفاد مف أحد أسباب االعفاء تجب

 

 شرط عدم الزام المجنون والقاصر بالعطل والضرر - 139 المادة   

شخص تقع عميو تبعة عمميما أو   اذا لـ يكف ثمةوالقاصر الذي ارتكب الجريمة دوف تمييز ال يمزماف بالعطؿ والضرر اال المجنوف   
فقرتيا  122المادة الػػ  مراعيا في ذلؾ حالة الفريقيف عمى ما ورد في كاف ىذا الشخص غير ذي مالءة فيقدر القاضي العطؿ والضرر

  .  االخيرة مف قانوف الموجبات والعقود

 

 والضرر في حالة االضطرار بالعطلالزام المنتفع من الجريمة الواقعة  - 140 المادة   

  .مف حصمت لمنفعتو بقدر الضرر الذي اتقاه الجريمة المقترفة في حالة االضطرار تمـز مدنيا   

 

 تجزئة لموجب الردّ  ال - 141 المادة   

 .موجب الرد ال يتجزأ   

 .واحدة جؿ جريمةااللزامات المدنية االخرى بالتضامف جميع االشخاص الذيف حكـ عمييـ مف أ يتحمؿ

 .ال يشمؿ التضامف الجرائـ المتالزمة اال اذا اقترفت لغرض مشترؾ

الدعوى نفسيا ولمقاضي في كؿ حاؿ أف  قد حوكموا في  يشمؿ التضامف النفقات ما لـ يكف المحكـو عمييـ مف أجؿ جريمة واحدة وال
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  .بالنفقات يعفي مف التضامف المحكـو عمييـ

 

  زام المسؤولون مدنيًا بالتضامن مع الفاعل بالردود والنفقاتال - 142 المادة   

مع فاعؿ الجريمة بالردود والنفقات المتوجبة لمدولة، ويحكـ عمييـ بسائر  يدعى المسؤولوف مدنيا الى المحاكمة ويمزموف متضامنيف   
    المدنية اذا طمب المدعي الشخصي ذلؾ االلزامات

.  

 

 المدنية تحاالت الزام الظنين او المتيم باإللزاما - 143 المادة   

   واالفالس  المنصوص عمييا في فصمي التقميد عندما تنظراف في احدى الجنح  لمحكمة الجنح ولمحكمة االستئناؼ الجزائية   

 تحكـ عمى الظنيف أو المتيـ عند قضائيا بالتبرئة بجميع االلزامات المدنية التيأف  ولمحكمة الجنايات الناظرة في أية جريمة كانت

  .  يطمبيا الفريؽ المتضرر اذا كاف الفعؿ يؤلؼ جرما مدنيا أو شبو جـر مدني

 

 توزيع الغرامة واإللزامات المدنية - 144 المادة   

 :وفقا لمترتيب التالي وااللزامات المدنية وكانت أمالؾ المحكـو عميو غير وافية جرى توزيع الماؿ المحصؿ اذا اجتمعت الغرامة   

 .المتضرر االلزامات المدنية المحكـو بيا لمصمحة الفريؽ - 1

 .وجبة لمدولةالنفقات المت - 2

  .الغرامة - 3

 

 تقسيط العطل والضرر والنفقات - 145 المادة   

  .العقود والموجبات مف قانوف 311 المادة  والنفقات اقساطا وفاقا الحكاـ يمكف اداء العطؿ والضرر   

 

 حبس اكراىي - 146 المادة   

 :التالي عمى الوجو 5/2/1948 قانون بموجب 146 المادة نص عدل   

 .برده غير النشر في الجرائد ورد ما حكـ  بقانوف المحاكمات المدنية تنفيذا لاللزامات المدنية يمكف المجوء الى الحبس االكراىي عمال 

 .يصيبو وفي حالة الحكـ بالتضامف ال يجوز حبس المحكـو عميو اال عف الجزء الذي

  .يوقؼ المحبوسوف اكراىيا في أمكنة خاصة

 

 الفصل الخامس

 الجزائية كامفي سقوط االح

 احكام عامة -8النبذة 

 (148-147 المادتان)

 اسباب سقوط األحكام الجزائية - 147 المادة   

  :ىي التالية  االحكاـ الجزائية أو تمنع أو تعمؽ تنفيذىا اف االسباب التي تسقط   

 .وفاة المحكـو عميو - 1

 .العفو العاـ - 2

 .العفو الخاص - 3

4 -    
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 .اعادة االعتبار - 5

 .لزمفا مرور - 6

 .وقؼ التنفيذ - 7

8 -    

  :80/4/8410تاريخ  880االشتراعي رقم  المرسوم  بموجب  842الى المادة   اضيف النص التالي

  .صالحيتو خال اعادة االعتبار، يقرر النائب العاـ االستئنافي اسقاط االحكاـ الصادرة في نطاؽ فيما 

 

 لزامات المدنيةاثر لسقوط األحكام الجزائية عمى اإل  ال - 148 المادة   

االلزامات المدنية التي تبقى خاضعة الحكاـ  االسباب التي تسقط االحكاـ الجزائية او تمنع تنفيذىا او تعمقيا ال مفعوؿ ليا عمى اف   
  .قانوف الموجبات والعقود

 

 في وفاة المحكوم عميو -0النبذة 

 (149 المادة)

 ى نتائج الحكم الجزائياثر وفاة المحكوم عميو عم - 149 المادة   

 .جميع نتائج الحكـ الجزائية بوفاة المحكـو عميو تزوؿ   

 .68و67والصاؽ الحكـ المقضى بيما وفاقا لممادتيف الػ  وتحوؿ دوف استيفاء الغرامات ونشر

العينية وال عمى  مصادرةكانت االشياء المصادرة قد حكـ بيا لممدعي الشخصي وال عمى ال  الشخصية اذا وال مفعوؿ ليا عمى المصادرة
   اقفاؿ المحؿ

  .114عمال بالمادة 

 

 في العفو العام -0النبذة 

 (151-150 المواد)

 ح العفو العامالمرجع الصالح لمن - 150 المادة   

 .االشتراعية العاـ عف السمطة   يصدر العفو   

 .ويسقط كؿ عقوبة أصمية كانت أو فرعية أو اضافية

 .ذلؾ ة اال اذا نص قانوف العفو صراحة عمىالتدابير االحترازية والتدابير االصالحي وال يشمؿ

  .69 ال ترد الغرامات المستوفاة واالشياء المصادرة بمقتضى المادة

 

 ممغاة - 151 المادة   

  .5/2/1948 قانون بموجب 808المادة  نص الغي   

 

 في العفو الخاص -4النبذة 

 (156-152 المواد)

 صدور العفو الخاص عن رئيس الجميورية - 152 المادة   

 .العفو لدولة بعد استطالع رأي لجنةرئيس ا  الخاص يمنح العفو   

 .ال يمكف المحكـو عميو أف يرفض االستفادة مف العفو
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 .أو بأكثر 170 في المادة شرطيا وأف يناط بموجب واحد مف الموجبات المعينة يمكف أف يكوف العفو

في ميمة أقصاىا ثالث  170 لمادة الػػالفقرة الثالثة مف ا المدعي الشخصي بمقتضى اذا كاف الفعؿ المقترؼ جناية وجب التعويض عمى
  .سنوات

 

 طبيعة العفو الخاص - 153 المادة   

 .جزئيا بابداؿ العقوبة أو باسقاط مدة العقوبة أو التدبير االحترازي أو بتخفيضيا كميا أو العفو الخاص شخصي، ويمكف أف يكوف   

المقضي بيا باالضافة الى عقوبة أصمية اال بموجب نص صريح في  الحترازيةوال يشمؿ العفو العقوبات الفرعية أو االضافية والتدابير ا
  .يمنحو المرسـو الذي

 

 شروط نيل العفو الخاص - 154 المادة   

 .عميو حكما مبرما ال يناؿ العفو مف لـ يكف قد حكـ   

  .العفو ال يحوؿ وقؼ التنفيذ ووقؼ الحكـ النافذ دوف نيؿ

 

 عول العقوبة المسقطة أو المستبدلةمف - 155 المادة   

 .التدبير االحترازي بمثابة تنفيذىما اسقاط العقوبة أو   

واعتياد  لتطبيؽ االحكاـ المتعمقة بوقؼ التنفيذ ووقؼ الحكـ النافذ واعادة االعتبار والتكرار يستمر مفعوؿ العقوبة المسقطة أو المستبدلة
  .االجراـ

 

 ة العفوفقدان منح - 156 المادة   

 ثانية عمى ارتكاب جريمة تعرضو لعقوبات التكرار أو ثبت عميو بحكـ قضائي أنو أخؿ بأحد يفقد منحة العفو كؿ محكـو عميو أقدـ   

  .152الواجبات التي تفرضيا المادة الػ 

 

 في صفح الفريق المتضرر -0النبذة 

 (158-157 المادتان)

 ممغاة - 157 المادة   

  .80/4/8410تاريخ  880االشتراعي رقم  المرسوم بموجب 802المادة  نص الغي   

 

 ممغاة - 158 المادة   

  .80/4/8410تاريخ  880االشتراعي رقم  المرسوم بموجب 801المادة  نص الغي   

 

 في اعادة االعتبار -0النبذة 

  (808-804المواد )

 اعادة اإلعتبار القضائي - 159 المادة   

 :وفى الشروط التالية أو جناحية يمكف منحو اعادة االعتبار بقرار قضائي اذا كؿ محكـو عميو بعقوبة جنائية   

قد يالزميا مف تدبير احترازي مانع  يكوف قد انقضى سبع سنوات في الجناية وثالث سنوات في الجنحة عمى تنفيذه العقوبة وما أف - 1
 .لمحرية أو عمى سقوطيا عنو بمرور الزمف
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القرار مبرما وعند الحكـ بالحبس االضافي منذ  يوكانت العقوبة المقضى بيا ىي التجريد المدني جرت المدة منذ اليـو الذي أصبح ف اذا
 .انقضاء أجؿ ىذه العقوبة

 .المستبدؿ العقوبة المقضى بيا ىي الغرامة جرت المدة منذ يـو االداء أو انقضاء أجؿ الحبس اذا كانت

 .االعتبار ضوعفت المدة المحكـو عميو مكررا بالمعنى القانوني أو سبؽ لو أف منح اعادة  اذا كاف

 .جناحية اال يكوف صدر بحقو حكـ الحؽ بعقوبة جنائية أو - 2

 .كؿ حكـ الحؽ باحدى ىاتيف العقوبتيف يقطع مجرى المدة

يثبت المحكـو عميو أنو كاف في  االلزامات المدنية التي ينطوي عمييا الحكـ قد نفذت أو اسقطت أو مرعمييا الزمف أو أف أف تكوف - 3
 .بتمؾ االلزاماتحالة لـ يتمكف معيا مف القياـ 

 .  انو أعفي منو أف يثبت أنو قضى الديف أصال وفائدة ونفقات أو  المفمس عمى

  .فعال يتبيف مف سجالت السجف ومف تحقيؽ عف سيرة المحكـو عميو بعد االفراج عنو أنو صمح أف - 4

 

 اعادة اإلعتبار حكماً  - 160 المادة   

انقضاء  اد اعتباره حكما اذا لـ يقض عميو في خالؿ سبع سنوات منذمانعة أو مقيدة لمحرية يع كؿ محكـو عميو بعقوبة جناحية   
 .عقوبتو بحكـ آخر بالحبس أو باالقامة الجبرية أو بعقوبة أشد

الجناحية أو بعقوبة أشد في خالؿ خمس  عميو بالغرامة الجناحية يعاد اعتباره حكما اذا لـ يقض عميو بحكـ آخر بالغرامة كؿ محكوـ
  .المستبدؿ و انتياء مدة الحبسسنوات منذ االداء أ

 

 اثر اعادة اإلعتبار - 161 المادة   

 .مفاعيؿ جميع االحكاـ الصادرة اعادة االعتبار تبطؿ لممستقبؿ   

 .االحترازية وما ينجـ عنيا مف فقداف أىمية والتدابير  وتسقط العقوبات الفرعية أو االضافية

  .بعد لمتكرار والعتياد االجراـ او أف تحوؿ دوف وقؼ التنفيذفيما  وال يمكف أف تحسب االحكاـ المذكورة

 

 في مرور الزمن -2النبذة 

  (841-800المواد )

 اثر مرور الزمن عمى العقوبات وتدابير االحتراز - 162 المادة   

 .الزمف يحوؿ دوف تنفيذ العقوبات وتدابير االحتراز مرور   

 .العينية لعقوبات والتدابير االحترازية المانعة مف الحقوؽ أو عمى منع االقامة والمصادرةعمى ا عمى أف مرور الزمف ال يسري -

  :80/4/8410تاريخ  880االشتراعي رقم  مرسومال بموجب 800المادة  الفقرة التالية الى اضيفت 

ال يعود يسري اال ف   العاـ صدور حكـ في الدعوى ولو كاف في الدرجة االولى يوقؼ مجرى مرور الزمف عمى دعوى الحؽ مجرد 
  .وما يمييا مف قانوف العقوبات 163المادة  الحكاـ وفقا

 

 مدة مرور الزمن عمى العقوبات الجنائية - 163 المادة   

 :وابدل بالنص التالي  80/4/8410تاريخ  880االشتراعي رقم  المرسوم  بموجب  800المادة   الغي نص   

 .عقوبة االعداـ والعقوبات الجنائية المؤبدة خمس وعشروف سنة مدة مرور الزمف عمى 

تجاوز عشريف سنة أو  كف أفالعقوبات الجنائية المؤقتة ضعؼ مدة العقوبة التي حكمت بيا المحكمة وال يم مدة مرور الزمف عمى
 .تنقص عف عشر سنوات
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 .جناية أخرى عشر سنوات وتطبؽ ىذه المدة أيضا عمى أية عقوبة جناحية قضي بيا مف أجؿ مدة مرور الزمف عمى أية عقوبة جنائية

يو موقوفا واال مف يـو صدر وجاىيا ولـ يكف المحكـو عم يجري مرور الزمف مف تاريخ الحكـ اذا صدر غيابيا ومف تاريخ انبرامو اذا
 .تممصو مف التنفيذ

  .فيو مف مدة مرور الزمف المحكـو عميو مف تنفيذ عقوبة مانعة أو مقيدة لمحرية اسقط نصؼ مدة العقوبة التي نفذت اذا تممص

 

 العقوبات الجناحية مدة مرور الزمن عمى - 164 المادة   

 :التالي ى الوجوعم 5/2/1948 قانون بموجب 164 المادة  عدل نص   

ضعؼ مدة العقوبة التي حكمت بيا المحكمة وال يمكف أف تجاوز عشر سنوات وتنقص عف  مدة مرور الزمف عمى العقوبات الجناحية 
 .سنوات خمس

 .مدة مرور الزمف عمى أي عقوبة جناحية أخرى خمس سنوات

 :الزمف تجري مدة مرور

 .انبرامو اذا كاف في الدرجة االولى لدرجة االخيرة، ومف تاريخفي الحكـ الوجاىي مف تاريخ صدوره اذا كاف في ا

 .بذاتو أو في محؿ اقامتو وفي الحكـ الغيابي منذ تبميغ المحكـو عميو

  .الزمف وفي ىذه الحالة يسقط نصؼ مدة العقوبة التي نفذت فيو مف مدة مرور واذا كاف المحكـو عميو موقفا فمف يـو تفمتو مف التنفيذ،

 

 مدة مرور الزمن عمى عقوبات المخالفات - 165 لمادةا   

  .السابقة عمى عقوبات المخالفات سنتاف تبدآف عمى نحو ما ذكر في المادة مدة مرور الزمف   

 

 مدة مرور الزمن عمى التدابير اإلحترازية - 166 المادة   

 .الزمف عمى التدابير االحترازية ثالث سنوات مدة مرور   

أو بعد مرور الزمف عمى  116والػ  115بالمادتيف الػ  الذي أصبح فيو التدبير االحترازي نافذا عمال رور الزمف اال منذ اليـوال يبدأ م
أف  مالزما ليا، وكؿ ذلؾ ما لـ يصدر عف القاضي قبؿ انقضاء سبع سنوات كما سبؽ قرار يثبت العقوبة التي كاف ىذا التدبير

  .الى تنفيذ التدبير االحترازي ى السالمة العامة، ففي ىذه الحالة يأمر بأف يصارعميو لـ يزؿ خطرا عم  المحكـو

 

 ممغاة - 167 المادة   

  .(المنحرفين )حماية االحداث 80/4/8410تاريخ  884المرسوم االشتراعي رقم  بموجب 802المادة  نص الغي   

 

 احتساب مرور الزمن - 168 المادة   

أو  مف دوف اليـو االوؿ. يوقؼ مرور الزمف كؿ حائؿ قانوني أو مادي حاؿ دوف تنفيذ العقوبة ى مثمويحسب مرور الزمف مف يـو ال   
  :ويقطع مرور الزمف  .التدبير ولـ ينشأ عف ارادة المحكـو عميو

 .المحكـو عميو أو أي عمؿ تجريو السمطة بغية التنفيذ حضور - 1

 .جريمة أخرى معادلة لمجريمة التي أوجبت العقوبة أو التدبير أو جريمة أىـ ارتكاب المحكـو عميو - 2

  .ال يمكف أف تطوؿ مدة مرور الزمف في كؿ حاؿ الى أكثر مف ضعفييا عمى أنو

 

 في وقف التنفيذ -1النبذة 

 (172-169 وادالم)
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 وقف تنفيذ العقوبة - 169 المادة   

قضي عمى المحكـو عميو بعقوبة  اذا لـ يسبؽ اف  تنفيذىا أو تكديرية أف يأمر بوقؼ   لمقاضي عند القضاء بعقوبة جناحية   
 .مف نوعيا أو أشد

 .اداريا أو  اذا لـ يكف لو في لبناف محؿ اقامة حقيقي أو اذا تقرر طرده قضائيا ال يمنح المحكـو عميو وقؼ التنفيذ

  .االحتراز ال يعمؽ وقؼ التنفيذ تنفيذ العقوبات االضافية أو الفرعية أو تدابير

 

 واجبات وقف التنفيذ - 170 المادة   

 :و أكثر مف الواجبات اآلتيةأ لمقاضي أف ينيط وقؼ التنفيذ بواجب   

 .أف يقدـ المحكـو عميو كفالة احتياطية - 1

 .اف يخضع لمرعاية - 2

  .تجاوز السنتيف في الجنحة أو الستة أشير في المخالفة أف يحصؿ المدعي الشخصي عمى تعويضو كمو أو بعضو في مدة ال - 3

 

 فقدان منحة وقف التنفيذ - 171 المادة   

 :التالي عمى الوجو  0/0/8441قانون  بموجب 171 مادةال نص  عدل   

 مدة خمس سنوات أو سنتيف حسبما يكوف قد حكـ عميو بعقوبة جناحية أو تكديرية عمى أقدـ في  يفقد منحة وقؼ التنفيذ كؿ شخص 

خرؽ الواجبات التي فرضيا عميو بحكـ أنو  ارتكاب جريمة أخرى يقضى عميو مف أجميا بعقوبة مف النوع نفسو أو بعقوبة أشد أو ثبت
  .السابقة القاضي بمقتضى المادة

 

 نقض وقف التنفيذ - 172 المادة   

االحترازية ما خال  عند انقضاء مدة التجربة الغيا، وال يبقى مفعوؿ لمعقوبات االضافية والتدابير اذا لـ ينقض وقؼ التنفيذ عد الحكـ   
 .  114المادة الػ  عميو في ة واقفاؿ المحؿ المنصوصالحجز في مأوى احترازي والمصادرة العيني

مالحقة الجريمة الجديدة قبؿ  التنفيذ يمكف نقضو ولو بعد انقضاء مدة التجربة اذا كانت قد بوشرت دعوى النقض أو عمى أف وقؼ
  .انقضاء المدة المذكورة

 

 في وقف الحكم النافذ -4النبذة 

 (178-173 المواد)

 ممغاة - 173 المادة   

  .5/2/1948 نقانو  بموجب  820المادة   الغي نص   

 

 شرط منح وقف الحكم النافذ - 174 المادة   

انقضاء مدة عقوبتو، وال  يمكف منحو اذا كاف ثمة تدبير احترازي مانع لمحرية يجب تنفيذه بالمحكـو عميو بعد اف وقؼ الحكـ النافذ ال   
 .فعؿ لو في العقوبات الفرعية واالضافية

  .القاضي خالؼ ذلؾ وباالعتقاؿ في حالة الحجر حتى انقضاء عقوبتو اال اف يقررعميو باالشغاؿ الشاقة  يبقى المحكوـ

 

 ممغاة - 175 المادة   

  .80/4/8410تاريخ  880االشتراعي رقم  المرسوم  بموجب  820المادة   الغي نص   
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 ممغاة - 176 المادة   

  .80/4/8410تاريخ  880االشتراعي رقم  المرسوم  بموجب 820المادة  نص الغي   

 

 ممغاة - 177 المادة   

  .80/4/8410تاريخ  880االشتراعي رقم  المرسوم  بموجب  822المادة   الغي نص   

 

 ممغاة - 178 المادة   

  .80/4/8410تاريخ  880االشتراعي رقم  المرسوم  بموجب 821المادة  نص الغي   

 

 الباب الثالث

 في الجريمة

 الفصل االول

 القانوني في عنصر الجريمة

 في الوصف القانوني -8النبذة 

 (180-179 المادتين)

 الوصف القانوني لمجريمة - 179 المادة   

 .مخالفة حسبما يعاقب عمييا بعقوبة جنائية أو جناحية أو تكديرية الجريمة جناية أو جنحة أو   

  .القانوني الحد االعمى لمعقوبة االشد المنصوص عمييا قانونا يعتبر في الوصؼ

 

 لمجريمة اثر لبلسباب واألعذار المخففة عمى الوصف القانوني ال - 180 المادة   

   .المخففة قوبة المنصوص عمييا عقوبة أخؼ عند االخذ باالسباب المخففة أو االعذارالع ال يتغير الوصؼ القانوني اذا ابدلت مف   

 

 في اجتماع الجرائم المعنوي -0النبذة 

 (182-181 المادتان)

 افضمية تطبيق النص الخاص عمى النص العام - 181 المادة   

 .لمفعؿ عدة أوصاؼ ذكرت جميعيا في الحكـ عمى أف يحكـ القاضي بالعقوبة االشد اذا كاف   

   أنو اذا انطبؽ عمى الفعؿ نص عاـ مف الشريعة الجزائية ونص خاص أخذ بالنص الخاص عمى

 

 مبلحقة الفعل الواحد - 182 المادة   

اذا تفاقمت نتائج الفعؿ الجرمية بعد المالحقة االولى فأصبح قابال لوصؼ  غير أنو .   واحدة ال يالحؽ الفعؿ الواحد اال مرة   
  .أنفذت أسقطت مف العقوبة الجديدة قضي بيا سابقا قدبيذا الوصؼ وانفذت العقوبة االشد دوف سواىا، فاذا كانت العقوبة الم أشد لوحؽ

 

 في اسباب التبرير -0النبذة 

 (187-183 المواد)

 جرم عند ممارسة حق بغير تجاوز ال - 183 المادة   

  .المرتكب في ممارسة حؽ بغير تجاوز ال يعد جريمة الفعؿ   
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 تعريف ممارسة الحق - 184 المادة   

 :الوجو التالي عمى 80/4/8410تاريخ  880رقم  المرسوم االشتراعي بموجب 184 دةالما نص عدل   

  تعرض غير محؽ كؿ فعؿ قضت بو ضرورة حالية لدفع  يعد ممارسة حؽ 

  المعنوي ممكو، ويستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص النفس أوالممؾ أو نفس الغير أو وال مثار عمى. 

   .228الػ  المادة  المذكورة في اذا وقع تجاوز في الدفاع أمكف اعفاء فاعؿ الجريمة مف العقوبة في الشروط

 

 تعريف األوامر الشرعية - 185 المادة   

 .انفاذا لنص قانوني أو المر شرعي صادر عف السمطة ال يعد جريمة الفعؿ المرتكب   

 .شرعيتو الفاعؿ اذا لـ يجز القانوف لو أف يتحقؽبرر  واذا كاف االمر الصادر غير شرعي

 :88/0/8404تاريخ  15739 القانون المنفذ بالمرسوم رقم بموجب اضيفت الفقرة التالية 

 :الشرعية االمر الخطي المعطى مف يعتبر أيضا مف االوامر 

 .رئيس ىيئة التفتيش القضائي - 1

 .ىيئة التفتيش المركزي رئيس - 2

 .ى االمف الداخميمدير عاـ قو  - 3

 .العاـ مدير عاـ االمف - 4

 .كؿ ضمف نطاؽ صالحيتو

بغية   قانوف العقوبات، مف 356الى  351مواد ال الرشوة المعاقب عمييا في الى موظؼ بالتظاىر في االسياـ في جريمة مف جرائـ
االمر  يكوف مبرر ىذا االسياـ ضبط ىذا النوع مف الجرائـ، واف ال يتعدى نشاط المكمؼ بيذا اكتشاؼ مرتكبي ىذه الجرائـ ، شرط أف

  .الغاية المتوخاة

 

 فعل مباح قانوناً  - 186 المادة   

 .وفالقان  يجيزه ال يعد جريمة الفعؿ الذي   

 : يجيز القانوف

 .آباؤىـ واساتذتيـ عمى نحو ما يبيحو العرؼ العاـ ضروب التأديب التي ينزليا باالوالد - 1

العميؿ أو رضى ممثميو الشرعييف أو في  المنطبقة عمى أصوؿ الفف شرط أف تجري برضى  والعالجات الطبية العمميات الجراحية - 2
 .حاالت الضرورة الماسة

  .التي تقع في اثناء االلعاب الرياضية اذا روعيت قواعد المعب اعماؿ العنؼ - 3

 

 فعل معارض إلرادة الغير - 187 المادة   

  .لو و الرادة الغير ال يعد جريمة اذا اقترؼ برضى منو سابؽ لوقوعو أو مالـزلتعرض اف الفعؿ الذي يعاقب عميو   

 

 الفصل الثاني

 المعنوي في عنصر الجريمة

 في النية -8النبذة 

 (191-188 المواد)

 تعريف النية الجرمية - 188 المادة   
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   .ما عرفيا القانوف النية ارادة ارتكاب الجريمة عمى   

 

 جريمة مقصودة - 189 المادة   

 الناشئة عف الفعؿ أو عدـ الفعؿ قصد الفاعؿ اذا كاف قد توقع حصوليا فقبؿ ف تجاوزت النتيجة الجرميةوا  تعد الجريمة مقصودة   

  .بالمخاطرة

 

 تحقق الخطأ - 190 المادة   

  .االىماؿ أو قمة االحتراز أو عدـ مراعاة الشرائع واالنظمة يكوف الخطأ اذا نجـ الفعؿ الضار عف   

 

 غير مقصودة جريمة - 191 المادة   

يتوقعيا  يتوقع الفاعؿ نتيجة فعمو او عدـ فعمو المخطئيف وكاف في استطاعتو أو مف واجبو أف تكوف الجريمة غير مقصودة سواء لـ   
  .وسواء توقعيا فحسب اف بامكانو اجتنابيا

 

 في الدافع -0النبذة 

 (195-192 المواد)

 تعريف الدافع الجرمي - 192 المادة   

 :الوجو التالي عمى 80/4/8410تاريخ  880رقم  المرسوم االشتراعي بموجب 192 المادة نص  لعد   

  .غاية النيائية التي يتوخاىاعمى الفعؿ أو ال الدافع ىو العمة التي تحمؿ الفاعؿ 

   .القانوف اال في االحواؿ التي عينيا   وال يكوف عنصرا مف عناصر التجريـ

 

 اثر الدافع الشريف عمى العقوبات - 193 المادة   

 :الدافع كاف شريفا قضى بالعقوبات التالية اذا تبيف لمقاضي أف   

 .االعداـ االعتقاؿ المؤبد بدال مف

 .المؤبدة االشغاؿ الشاقة  االعتقاؿ المؤبد أو لخمس عشرة سنة بدال مف

 .االعتقاؿ المؤقت بدال مف االشغاؿ الشاقة الموقتة

 .مف الحبس مع التشغيؿ الحبس البسيط بدال

 .ونشره المفروضيف كعقوبة ولمقاضي فضال عف ذلؾ اف يعفي المحكـو عميو مف لصؽ الحكـ

 :80/4/8410تاريخ  880االشتراعي رقم  المرسوم بموجب 193 المادة الى اضيف النص التالي 

  .المادية بالمروءة والشيامة ومجردا مف االنانية واالعتبارات الشخصية والمنفعة ا كاف متسمااذ   الدافع شريفا ويكوف 

 

 دافع شائن - 194 المادة   

 :المؤبد أو الموقت أو بالحبس البسيط قد أوحى بيا دافع شائف أبدؿ القاضي اذا كانت الجريمة المعاقب عمييا باالعتقاؿ   

 .ؿ الشاقة المؤبدةاالعتقاؿ المؤبد االشغا مف

 .المؤقتة مف االعتقاؿ الموقت االشغاؿ الشاقة

  .مف الحبس البسيط الحبس مع التشغيؿ
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 دافع الكسب - 195 المادة   

  .معا عمييا بالغرامة قضي بيذه العقوبة وبالعقوبة المنصوص عمييا في القانوف اذا اقترفت بدافع الكسب جريمة غير معاقب   

 

 في الجرائم السياسية -0النبذة 

 (199-196 المواد)

 جريمة سياسية - 196 المادة   

الجرائـ الواقعة عمى الحقوؽ  وىي كذلؾ  .عمييا الفاعؿ بدافع سياسي الجرائـ المقصودة التي أقدـ  ىي  الجرائـ السياسية   
   والفردية امةالع   السياسية

  .ما لـ يكف الفاعؿ قد انقاد لدافع اناني دنيء

 

 ممحقات الجريمة السياسية - 197 المادة   

ما لـ تكف مف اشد الجنايات خطورة مف حيث االخالؽ والحؽ العاـ  لجرائـ سياسية  بة أو المالزمةالمرك تعد جرائـ سياسية الجرائـ   
بالسالح   منيا يما ما ارتكبوال س   االمالؾ احراقا أو نسفا أو اغراقا والسرقات الجسيمة والجرح الجسيـ واالعتداء عمى   كالقتؿ

 .  والعنؼ وكذلؾ الشروع في تمؾ الجنايات

المتالزمة سياسية اال اذا كانت عادات الحرب ال تمنعيا ولـ تكف مف  المركبة او  الحرب االىمية او العصياف فال تعد الجرائـ اما في
  .التخريب أعماؿ البربرية أو

 

 عقوبات الجريمة السياسية - 198 المادة   

    : 

 .االشغاؿ الشاقة المؤبدة االعتقاؿ المؤبد بدال مف االعداـ أو

 .غاؿ الشاقة المؤقتةالجنائية او التجريد المدني بدال مف االش االعتقاؿ المؤقت أو االبعاد أو االقامة الجبرية

 .االقامة الجبرية الجناحية بدال مف الحبس مع التػشغيؿ الحبس البسيط أو

  .  الجرائـ الواقعة عمى أمف الدولة الخارجي وال تطبؽ ىذه االحكاـ عمى

 

 ارتكاب جرم سياسي بدافع اناني - 199 المادة   

المنصوص عمييا قانونا  الجريمة المعاقب عمييا بعقوبة سياسية قد ارتكبت بدافع أناني دنيء أبدؿ مف العقوبة اذا تحقؽ القاضي أف   
 .العقوبة التي تقابميا في المادة السابقة

  .يمكف تحويمو الى غير اشغاؿ شاقة مؤبدةالمؤبد ال  عمى أف االعتقاؿ

 

 الفصل الثالث

 المادي في عنصر الجريمة

 في المحاولة -8النبذة 

 (203-200 المواد)

 محاولة - 200 المادة   

 :التالي عمى الوجو 5/2/1948 قانون بموجب 200 المادة نص عدل   

مباشرة الى اقترافيا تعتبر كالجناية نفسيا اذا لـ يحؿ دوف اتماميا سوى ظروؼ  الرتكاب جناية بدأت بأفعاؿ ترمي   كؿ محاولة 
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 .عف ارادة الفاعؿ خارجة

 :تياآل عمى أنو يمكف أف تخفض العقوبات المعينة في القانوف عمى الوجو

 .الشاقة المؤقتو مف سبع سنوات الى عشريف سنة يمكف أف تستبدؿ عقوبة االعداـ باالشغاؿ الشاقة المؤبدة أو باالشغاؿ

باالعتقاؿ المؤقت  باالشغاؿ الشاقة المؤقتو لخمس سنوات عمى االقؿ واف يستبدؿ االعتقاؿ المؤبد وأف تستبدؿ االشغاؿ الشاقة المؤبدة
 .لخمس سنوات عمى االقؿ

 .الى الثمثيف ويمكف أف يحط مف أي عقوبة أخرى مف النصؼ

  .وكانت تشكؿ بحد ذاتيا جرائـ ومف شرع في فعؿ ورجع عنو مختارا ال يعاقب اال لالفعاؿ التي اقترفيا

 

 جناية تخفيض العقوبات النتفاء مفعول األعمال الرامية الى اقتراف - 201 المادة   

 :التالي عمى الوجو 5/2/1948 قانون بموجب 201 المادة نص عدل   

الفاعؿ  قد تمت غير أنيا لـ تفض الى مفعوؿ بسبب ظروؼ ال عالقة ليا بارادة  اقتراؼ جناية اذا كانت جميع االعماؿ الرامية الى 
 :أمكف تخفيض العقوبات عمى الوجو اآلتي

 .وات الى عشريف سنةالشاقة المؤبدة أو الموقتة مف عشر سن يمكف أف يستبدؿ االعداـ باالشغاؿ

 .الشاقة المؤبدة باالشغاؿ الشاقة المؤقتو مف سبع سنوات الى عشريف سنة واف تستبدؿ االشغاؿ

 .عقوبة أخرى حتى نصفيا االعتقاؿ المؤبد باالعتقاؿ الموقت مف سبع سنوات الى عشريف سنة ويمكف أف يحط مف أي واف يستبدؿ

   .الثمثيف اذا حاؿ الفاعؿ بمحض ارادتو دوف نتيجة فعمو لمادة حتىيمكف أف تخفض العقوبات المذكورة في ىذه ا

 

 محاولة جنحية - 202 المادة   

 :الوجو التالي عمى 80/4/8410تاريخ  880رقم  المرسوم االشتراعي بموجب 202 المادة نص عدل   

 .وعمى الجنحة الناقصة اال في الحاالت التي ينص عمييا القانوف صراحة ال يعاقب عمى المحاولة في الجنحة 

  .في الجنحة الخائبة المفروضة لمجنحة التامة يمكف تخفيضيا حتى النصؼ في محاولة الجنحة فييا وحتى الثمث عقوبةال

 

 شرط المعاقبة عمى المحاولة - 203 المادة   

ىذه الحالة  فييكف في االمكاف بموغ اليدؼ بسبب ظرؼ مادي يجيمو الفاعؿ عمى أف الفاعؿ ال يعاقب  يعاقب عمى المحاولة واف لـ   
 .اذا أتى فعمو عف غير فيـ

  .يكوف جريمة وكذلؾ ال يعاقب مف ارتكب فعال وظف خطأ أنو

 

 في اجتماع االسباب -0النبذة 

 (204 المادة)

 الجرمية توافر الصمة السببية بين الفعل وعدم الفعل وبين النتيجة - 204 المادة   

 جية وبيف النتيجة الجرمية مف جية ثانية ال ينفييا اجتماع أسباب أخرى سابقة أو عؿ مفأف الصمة السببية بيف الفعؿ وعدـ الف   

 .مقارنة أو الحقة سواء جيميا الفاعؿ أو كانت مستقمة عف فعمو

 .كاف السبب الالحؽ مستقال وكافيا بذاتو الحداث النتيجة الجرمية ويختمؼ االمر اذا

  .لعقوبة الفعؿ الذي ارتكبوفي ىذه الحالة عرضة اال  وال يكوف الفاعؿ

 

 في اجتماع الجرائم المادي -0النبذة 
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 (208-205 المواد)

 اجتماع الجرائم المادي - 205 المادة   

العقوبات  عمى أنو يمكف الجمع بيف  .قضي بعقوبة لكؿ جريمة ونفذت العقوبة االشد دوف سواىا اذا ثبتت عدة جنايات أو جنح   
اذا لـ يكف قد   .المعينة لمجريمة االشد اال بمقدار نصفيا المحكـو بيا بحيث ال تزيد مجموع العقوبات الموقتة عمى أقصى العقوبة

   بجمع العقوبات المحكـو بيا قضي بادغاـ أو

  .ليفصمو أحيؿ االمر عمى القاضي

 

 وقوع الجريمة عمى غير الشخص المقصود بيا - 206 لمادةا   

 .يقصد الجريمة عمى غير الشخص المقصود بيا عوقب الفاعؿ كما لو كاف اقترؼ الفعؿ بحؽ مف كاف اذا وقعت   

  .السابقة واذا أصيب كالىما أمكف زيادة النصؼ عمى العقوبة المذكورة في الفقرة

 

 ت التكديريةتجمع العقوبا - 207 المادة   

  .حتما تجمع العقوبات التكديرية   

 

 تجمع العقوبات اإلضافية والتدابير االحترازية - 208 المادة   

 .القاضي بخالؼ ذلؾ العقوبات االضافية والتدابير االحترازية واف ادغمت العقوبات االصمية ما لـ يقض تجمع   

  .التابعة ليا ات الفرعيةاذا اجتمعت العقوبات االصمية جمعت حكما العقوب

 

 في النشر -4النبذة 

 (034المادة )

 وسائل نشر - 209 المادة   

 :تعد وسائؿ نشر   

الفاعؿ مف ال  اذا حصمت في محؿ عاـ أو مكاف مباح لمجميور أو معرض لالنظار أو شاىدىا بسبب خطأ االعماؿ والحركات - 1
 .دخؿ لو بالفعؿ

 .بالوسائؿ االلية بحيث يسمعيا في كال الحاليف مف ال دخؿ لو بالفعؿ ء جير بيما أو نقالالكالـ أو الصراخ سوا - 2

عرضت في محؿ عاـ أو مكاف مباح  والرسـو والصور اليدوية والشمسية واالفالـ والشارات والتصاوير عمى اختالفيا اذا الكتابة - 3
  .مى شخص أو أكثروزعت ع لمجميور أو معرض لالنظار أو بيعت أو عرضت لمبيع أو

 

 الباب الرابع

 في التبعة

 القسم االول

 في االشخاص المسؤولين

 الفصل االول

 في فاعل الجريمة

 في فاعل الجريمة

 (088-083المادتان )
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 مسؤولية الييئات المعنوية الجزائية - 210 المادة   

 .عي وارادةبعقوبة ما لـ يكف قد أقدـ عمى الفعؿ عف و  ال يحكـ عمى أحد   

واعضاء ادارتيا وممثمييا وعماليا عندما يأتوف ىذه االعماؿ باسـ الييئات  مسؤولة جزائيا عف أعماؿ مديرييا  اف الييئات المعنوية
 .سائمياباحدى و  المذكورة أو

 .ال يمكف الحكـ عمييا اال بالغرامة والمصادرة ونشر الحكـ

وانزلت بالييئات المعنوية في الحدود المعينة  كاف القانوف ينص عمى عقوبة أصمية غير الغرامة ابدلت الغرامة مف العقوبة المذكورة اذا
  63 والػ 61والػ  53المواد الػ  في

 

 تدبير احترازي - 211 المادة   

 .خطرا عمى السالـ العاـ ال ينزؿ بأحد تدبير احترازي ما لـ يكف   

 .نوف وجود الخطر فييافي الحاالت التي يفترض القا يقضى بالتدابير االحترازية بعد التثبت مف حالة الخطر اال

 .القانوف ىيئة معنوية اقترؼ جريمة اذا كاف يخشى أف يقدـ عمى أفعاؿ أخرى يعاقب عمييا يعد خطرا عمى المجتمع كؿ شخص أو

  .العينية ال تتعرض الييئات المعنوية لغير تدابير االحتراز

 

 الفصل الثاني

 في االشتراك الجرمى

 في الفاعل -8النبذة 

 (216-212 المواد)

 فاعل - 212 المادة   

   .التي تؤلؼ الجريمة أو ساىـ مباشرة في تنفيذىا فاعؿ الجريمة ىو مف أبرز الى حيز الوجود العناصر   

 

 يكشر  - 213 المادة   

عقوبة مف نظـ أمر  257القانوف. تشدد وفاقا لمشروط الواردة في المادة الػ  كؿ شريؾ في الجريمة عرضة لمعقوبة المعينة ليا في   
   .في الجريمة أو أدار عمؿ مف اشتركوا فييا المساىمة

 

 اآللية االشتراك في جريمة مقترفة بالكبلم المنقول بالوسائل - 214 المادة   

أو في الجريمة المقترفة   209 المادة بالوسائؿ اآللية، عمى ما ورد في الفقرة الثانية مف الشريكاف في الجريمة المقترفة بالكالـ المنقوؿ   
اال اف يثبت االوؿ أف النشر تـ   الثالثة مف المادة نفسيا ىما صاحب الكالـ أو الكتابة والناشر ي الفقرةباحدى الوسائؿ المذكورة ف

  .رضاه دوف

 

 واسطة الصحفجريمة ب - 215 المادة   

  .الصحيفة يعد ناشرا مدير النشر، فاذا لـ يكف مف مدير فالمحرر أو رئيس تحرير عندما تقترؼ الجريمة بواسطة الصحؼ   

 

 منيا تشديد عقوبة الشركاء أو تخفيفيا او االعفاء - 216 المادة   

االعفاء منيا تسري عمى كؿ مف الشركاء في الجريمة  العقوبة أو تخفيفيا أو مفاعيؿ االسباب المادية التي مف شأنيا تشديد   
 .اقتراؼ الجريمة فييا، وتسري عمييـ أيضا مفاعيؿ الظروؼ المشددة الشخصية أو المزدوجة التي سيمت والمتدخميف
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  .تتعمؽ بو وأما ما سوى ذلؾ مف الظروؼ فال يتناوؿ مفعوليا اال الشخص الذي

 

 في المحرض -0النبذة 

 (218-217 المادتان)

 محّرض - 217 المادة   

المحرض مستقمة  اف تبعة .   وسيمة كانت عمى ارتكاب جريمة يعد محرضا مف حمؿ أو حاوؿ اف يحمؿ شخصا آخر بأي   
   .عف تبعة المحرض عمى ارتكاب الجريمة

 

 المحّرض عقوبة - 218 المادة   

 .  أف تقترؼ سواء كانت الجريمة ناجزة أو مشروعا فييا أو ناقصة يتعرض المحرض لعقوبة الجريمة التي أراد   

 3والػ 2في فقراتيا الػ  221المادة اؿ  حددتيا اب جناية أو جنحة الى نتيجة خففت العقوبة بالنسبة التيالتحريض عمى ارتك اذا لـ يفض
   .4 والػ

 .قبوال التحريض عمى ارتكاب مخالفة ال يعاقب عميو اذا لـ يمؽ

  .الجريمة تنزؿ التدابير االحترازية بالمحرض كما لو كاف فاعؿ

 

 بئينفي المتدخمين والمخ -0النبذة 

 (222-219 المواد)

 متدخل - 219 المادة   

  :في جناية أو جنحة   يعد متدخال   

مف  مف شدد عزيمة الفاعؿ بوسيمة -  2 .أعطى ارشادات القترافيا واف لـ تساعد ىذه االرشادات عمى الفعؿ مف - 1
 مف ساعد الفاعؿ أو عاونو -  4 .ابتغاء لمصمحة مادية أو معنوية، عرض الفاعؿ أف يرتكب الجريمة مف قبؿ، -  3 .الوسائؿ

 .   عمى االفعاؿ التي ىيأت الجريمة او سيمتيا

الناجمة  يف قبؿ ارتكاب الجريمة وساىـ في اخفاء معالميا أو تخبئة أو تصريؼ االشياءالمتدخم مف كاف متفقا مع الفاعؿ أو أحد - 5
ائية الذيف الجن  االشرار مف كاف عالما بسيرة -  6 .أو اكثر مف الذيف اشتركوا فييا عف وجو العدالة ، أو اخفاء شخص  عنيا

طعاما أو  أعماؿ العنؼ ضد أمف الدولة أوالسالمة العامة، أو ضد االشخاص أو الممتمكات وقدـ ليـ دأبيـ قطع الطرؽ أو ارتكاب
  .مأوى أو مختبأ أو مكانا لالجتماع

 

 عقوبة المتدخل - 220 المادة   

 .ف ىو نفسو الفاعؿالجريمة يعاقب كما لو كا المتدخؿ الذي لوال مساعدتو ما ارتكبت   

 .باالعداـ الشاقة المؤبدة أو الموقتو مف عشر سنوات الى عشريف سنة اذا كاف الفاعؿ يعاقب أما سائر المتدخميف فيعاقبوف باالشغاؿ

عشرة عمى المتدخميف بالعقوبة نفسيا مف سبع سنوات الى خمس  واذا كاف عقاب الفاعؿ االشغاؿ الشاقة المؤبدة أو االعتقاؿ المؤبد حكـ
 .سنة

االحترازية بيـ  ويمكف انزاؿ التدابير  .االخرى تنزؿ بيـ عقوبة الفاعؿ بعد أف تخفض مدتيا مف السدس حتى الثمث وفي الحاالت
  .عمي الجريمةكما لو كانوا ىـ أنفسيـ فا

 

 اخفاء اشياء داخمة في ممكية الغير - 221 المادة   
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 :التالي عمى الوجو  ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 008المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

تصريؼ  ، عمى اخفاء أو  عالـ باالمر وىو  219الػ   في الفقرة الخامسة مف المادة مف أقدـ، فيما خال الحالة المنصوص عمييا 
بجناية أو جنحة عوقب بالحبس مف ثالثة أشير  أو حصؿ عمييا    االشياء الداخمة في ممكية الغير، والتي نزعت أو اختمست

 .الى اربعماية ألؼ ليرة الى سنتيف وبالغرامة مف عشريف ألؼ ليرة

 جنحة، فال يمكف أف تجاوز العقوبة ثمثي الحد االعمى لعقوبة الجنحة أنو اذا كانت االشياء المخفية أو المصرفة ناجمة عف عمى

  .المذكورة

 

 اخفاء مرتكب جناية ومساعدتو عمى الفرار من العدالة - 222 المادة   

عمى اخفاء شخص يعرؼ أنو اقترؼ جناية   219المادة الػ  مف 6و  5الػ   أقدـ فيما خال الحاالت المنصوص عمييا في الفقرتيف مف   
 .عمى التواري عف وجو العدالة، عوقب بالحبس مف ثالثة أشير الى سنتيف أو ساعده

أشقاؤىـ أو شقيقاتيـ أو أصيارىـ مف  العقوبة أصوؿ الجناة المخبئيف أو فروعيـ أو أزواجيـ أو زوجاتيـ حتى الطالقات، أو يعفى مف
  .ت نفسياالدرجا

 

 القسم الثاني

 في موانع العقاب

 الفصل االول

 في الغمط

 في الغمط القانوني -8النبذة 

 (223 المادة)

 موانع العقاب - 223 المادة   

 .الجزائية أو تأويمو اياىا تأويال مغموطا فيو ال يمكف ألحد أف يحتج بجيمو الشريعة   

 :غير أنو يعد مانعا لمعقاب

 .ؿ أو الغمط الواقع عمى شريعة مدنية أو ادارية يتوقؼ عمييا فرض العقوبةالجي - 1

 .الجيؿ بشريعة جديدة اذا اقترؼ الجـر في خالؿ االياـ الثالثة التي تمت نشرىا - 2

شرائع بالده  ال تعاقب عمييا   الوضعية جيؿ االجنبي الذي قدـ لبناف منذ ثالثة أياـ عمى االكثر بوجود جريمة مخالفة لمقوانيف - 3
  .التي كاف مقيما فييا شرائع البالد   أو

 

 في الغمط المادي -0النبذة 

 (226-224 المواد)

 غمط مادي واقع عمى عناصر الجريمة - 224 المادة   

العناصر المكونة  محرض أو متدخؿ في جريمة مقصودة مف أقدـ عمى الفعؿ بعامؿ غمط مادي واقع عمى أحد ال يعاقب كفاعؿ أو   
 .لمجريمة

 .مسؤوال عنو، وىو بعكس ذلؾ يستفيد مف العذر الذي جيؿ وجوده ا وقع الغمط عمى أحد الظروؼ المشددة لـ يكف المجـراذ

  .حالة الغمط الواقع عمى ىوية المجنى عميو تطبؽ ىذه االحكاـ في

 

 غمط واقع عمى فعل غير ناتج عن خطأ الفاعل - 225 المادة   
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  .الفاعؿ عؿ مؤلؼ لجريمة غير مقصودة مانعا لمعقاب اال اذا لـ ينتج عف خطأالغمط الواقع عمى ف ال يكوف   

 

 معاقبة الموظف العام - 226 المادة   

القانوف اذا اعتقد  العامؿ أو المستخدـ في الحكومة الذي أمر باجراء فعؿ أو أقدـ عمى فعؿ يعاقب عميو ال يعاقب الموظؼ العاـ، أو   
  .فييا في أمور داخمة في اختصاصيـ وجبت عميو طاعتيـ  ع أمر رؤسائو المشروعلسبب غمط مادي أنو يطي

 

 الفصل الثاني

 في القوة القاىرة

 المعنوي ي االكراهفي القوة القاىرة وف -8النبذة 

 (001-002المادتان )

 قوة قاىرة واكراه - 227 المادة   

الحالة بخطأ منو عوقب عند  في تمؾ مف وجد.   معنوية لـ يستطع الى دفعيا سبيال ال عقاب عمى مف اكرىتو قوة مادية او   
  .االقتضاء كفاعؿ جريمة غير مقصودة

 

 دفاع مشروع - 228 المادة   

اذا أفرط فاعؿ الجريمة في ممارسة حؽ الدفاع المشروع  عمى أنو .   مانعة لمعقاب أف الميابة وحاالت االنفعاؿ واليوى ليست   
   .ثورة انفعاؿ شديد انعدمت معيا قوة وعيو أو ارادتو ال يعاقب اذا أقدـ عمى الفعؿ في

 

 في حالة الضرورة -0النبذة 

 (230-229 المادتان)

 حالة الضرورة - 229 المادة   

 أو عف ممكو أو ممؾ غيره خطرا جسيما محدقا لـالى أف يدفع بو عف نفسو أو عف غيره  ال يعاقب الفاعؿ عمى فعؿ الجأتو الضرورة   

  .   يتسبب ىو فيو قصدا شرط أف يكوف الفعؿ متناسبا والخطر

 

 انتفاء حالة الضرورة - 230 المادة   

  .توجب عميو قانونا أف يتعرض لمخطر ال يعتبر في حالة الضرورة مف   

 

 الفصل الثالث

 المنقوصة في انتفاء التبعة وفي التبعة

 في الجنون -8النبذة 

 (232-231 المادتان)

 جنون - 231 المادة   

   .الوعي أو االرادة يعفى مف العقاب مف كاف في حالة جنوف أفقدتو   

 

 مأوى احترازي - 232 المادة   

عقابيا الحبس سنتيف وقضى بعدـ مسؤوليتو بسبب فقدانو العقؿ حجز بموجب فقرة خاصة  مقصودةمف ثبت اقػترافو جناية أو جنحة    
 .حكـ التبرئة في مأوى احترازي مف
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أقؿ مف سنتيف قضي بحجز الفاعؿ في المأوى االحترازي اذا ثبت أنو خطر عمى  اذا كانت الجنحة غير مقصودة أو كاف عقابيا الحبس
 .العامة السالمة

بالحجز ويمكف أف تفرض الحرية المراقبة عمى المحجوز  حجز الى أف يثبت شفاء المجنوف بقرار تصدره المحكمة التي قضتويستمر ال
  .عند تسريحو

 

 في العتو -0النبذة 

 (234-233 المادتان)

 عاىة عقمية - 233 المادة   

مالو يستفيد قانونا مف مكتسبة انقصت قوة الوعي أو االختيار في أع وراثية أو   عقمية مف كاف حيف اقتراؼ الفعؿ مصابا بعاىة   
   .251المادة الػ   تخفيضيا وفقا الحكاـ ابداؿ عقوبتو أو

 

 مدمن مخدرات او كحول - 234 المادة   

ومف حكـ   العتو احية مانعة أو مقيدة لمحرية واستفاد مف ابداؿ العقوبة أو تخفيضيا قانونا بسببجن مف حكـ عميو بعقوبة جنائية أو   
السالمة العامة قضي الحكـ  وكاف خطرا عمى   المخدرات أو الكحوؿ أو مدمف  بعقوبة مف ىذه العقوبات وثبت أنو ممسوس عميو

 .العقوبة بحجزه في مكاف مف المأوى االحترازي ليعالج فيو أثناء مدة

مف المحكمة التي قضت بحجزه تنفذ فيو المدة الباقية مف  اف المحكـو عميو الذي يسرح مف المأوى االحترازي بعد شفائو المثبت بقرار
 .عقوبتو

بموجب قرار مف المحكمة نفسيا  ميو بعد انتياء مدة عقوبتو خطرا عمى السالمة العامة، يضبط في المأوى االحترازيع اذا ظؿ المحكـو
والسنتيف اذا حكـ عميو بجنحة. ويسرح المحجور عميو قبؿ انقضاء االجؿ المحدد  لمدة ال تجاوز الخمس سنوات اذا حكـ عميو لجناية

  .خطراقرار الحؽ يثبت أنو لـ يبؽ  اذا صدر

  .عميو بعد تسريحو ويمكف أف تفرض الحرية المراقبة عمى المحجور

 

 في السكر والتسمم بالمخدرات -0النبذة 

 (236-235 المواد)

 تسمم ناتج عن الكحول او المخدرات - 235 المادة   

في حالة تسمـ ناتجة عف الكحوؿ أو  أو قوة قاىرة،  كاف حيف اقػتراؼ الفعؿ، بسبب طارىء يعفى مف العقوبة مف   
 .أفقدتو الوعي أو االرادة  المخدرات

 ويكوف مسؤوال عف الجريمة  .التسمـ عف خطأ الفاعؿ كاف ىذا مسؤوال عف كؿ جريمة غير مقصودة ارتكبيا اذا نتجت حالة

 .جرمية ودة اذا توقع حيف أوجد نفسو في تمؾ الحالة بسبب خطأه امكاف اقترافو افعاالالمقص

  .257لممادة الػ  وفاقا واذا أوجد نفسو في تمؾ الحالة قصدا بغية ارتكاب الجريمة شددت عقوبتو

 

 ابدال أو تخفيض العقوبة - 236 المادة   

أو ارادتو الى حد بعيد أمكف ابداؿ العقوبة أو  قوة وعي الفاعؿ  أو حدث طارىء الناتجة عف قوة قاىرة اذا أضعفت حالة التسمـ   
  .251المادة الػ  الحكاـ تخفيضيا وفقا

 

 الفصل الرابع
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 في القصر

 احكام شاممة -8النبذة 

 (240-237 المواد)

 ممغاة - 237 المادة   

  .(المنحرفين )حماية االحداث 80/4/8410تاريخ  884المرسوم االشتراعي رقم  بموجب 002المادة  نص الغي   

 

 ممغاة - 238 المادة   

 80/4/8410تاريخ  884المرسوم االشتراعي رقم  وبموجب 80/4/8410تاريخ  880رقم  المرسوم االشتراعي المعدلة بموجب ،001المادة  نص الغي   
   .(المنحرفين )حماية االحداث

 

 ممغاة - 239 المادة   

  .5/2/1948 قانون بموجب 004المادة  نص الغي   

 

 تعريف الولد والمراىق والفتى - 240 المادة   

 .مف أتـ السابعة مف عمره ولما يتـ الثانية عشرة يعنى ىذا القانوف بالولد   

 .ما يتـ الخامسة عشرةول وبالمراىؽ مف أتـ الثانية عشرة

  .عشرة وبالفتى مف أتـ الخامسة عشرة ولما يتـ الثامنة

 

 في االوالد -0النبذة 

 (248-241 المواد)

  .5/2/1948 قانون بموجب ضمنا 248 والمادة 042والمادة  246 والمادة 040والمادة  244 والمادة 040والمادة  242 والمادة 048المادة  نص الغي

 القسم الثالث

 تخفيضيا، او تشديدىا سباب االعفاء من العقوبة، اوفي ا

 الفصل االول

 في االعذار

 في االعذار المحمة -8النبذة 

 (250-249 المادتان)

 حصرية العذر عمى الجريمة - 249 المادة   

  .الحاالت التي عينيا القانوف ال عذر عمى الجريمة اال في   

 

 عذر محل - 250 المادة   

 .عقاب العذر المحؿ يعفي المجـر مف كؿاف    

  .خال العزلة عمى أنو يمكف أف تنزؿ بو عند االقتضاء تدابير االصالح وتدابير االحتراز ما

 

 في االعذار المخففة -0النبذة 

 (252-251 المادتان)

 اثر العذر المخفف عمى العقوبة - 251 المادة   

  :بالنص التالي وابدل 80/4/8410تاريخ  880رقم  المرسوم االشتراعي بموجب 251 المادة نص الغي   
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  :عندما ينص القانوف عمى عذر مخفؼ 

المؤبد حولت العقوبة الى الحبس سنة عمى االقؿ وسبع  الشاقة المؤبدة أو االعتقاؿ اذا كاف الفعؿ جناية توجب االعداـ أو االشغاؿ
 .سنوات عمى االكثر

 .الفعؿ يؤلؼ احدى الجنايات االخرى كاف الحبس مف ستة اشير الى خمس سنوات واذا كاف

 .الفعؿ جنحة فال تجاوز العقوبة ستة أشير واذا كاف

 .خفيؼ العقوبة الى نصؼ الغرامة التكديريةت واذا كاف الفعؿ مخالفة أمكف القاضي

التي  المخفؼ ما كاف يتعرض لو مف تدابير االحتراز ما خال العزلة لو كاف قضي عميو بالعقوبة يمكف أف تنزؿ بالمستفيد مف العذر
  .نص عمييا القانوف

 

 المستفيد من العذر المخفف - 252 المادة   

الخطورة اتاه  ريمة الذي أقدـ عمييا بثورة غضب شديد ناتج عف عمؿ غير محؽ وعمى جانب مففاعؿ الج يستفيد مف العذر المخفؼ   
   .المجنى عميو

 

 الفصل الثاني

 في االسباب المخففة

 (256-253 المواد)

 اسباب مخففة في الجناية - 253 المادة   

 :التالي عمى الوجو 5/2/1948 قانون بموجب 253 المادة نص عدل   

 :قضت المحكمة   اذا وجدت في قضية أسباب مخففة 

 .سنة االعداـ باالشغاؿ الشاقة المؤبدة أو االشغاؿ الشاقة الموقتو مف سبع سنيف الى عشريف فبدال م

 .سنوات مف خمس وبدال مف االشغاؿ الشاقة المؤبدة باالشغاؿ الشاقة المؤقتو ال أقؿ

خرى حتى ثالث سنوات اذا تخفض كؿ عقوبة جنائية أ وبدال مف االعتقاؿ المؤبد باالعتقاؿ الموقت ال أقؿ مف خمس سنوات وليا أف
بقرار  تخفض العقوبة الى النصؼ اذا كاف ال يجاوز حدىا االدنى ثالث سنوات أو أف تستبدليا كاف حدىا االدنى يجاوز ذلؾ. وليا أف

  .معمؿ بالحبس سنة عمى االقؿ فيما خال حالة التكرار

 

 اسباب مخففة في الجنح - 254 المادة   

 51 المواد الػ في المخففة لمصمحة مف ارتكب جنحة، فميا أف تخفض العقوبة الى حدىا االدنى المبيف سباباذا أخذت المحكمة باال   

ية، أو أف تحوؿ في ما خال حالة التكرار العقوبة الجناحية الى عقوبة الجبر  وليا أف تبدؿ الغرامة مف الحبس ومف االقامة 53و 52و
  .بقرار معمؿ تكديرية

 

 اسباب مخففة في المخالفة - 255 المادة   

  .ارتكب مخالفة تبيف فييا أسباب مخففة أو بالغرامة عمى مف 61و 61الػ   المادتيف  االدنى المبيف في يمكف الحكـ بحد العقوبة   

 

 اسباب مخففة في حالة التكرار - 256 المادة   

  .لمخالفاتأو ا يكوف القرار المانح االسباب المخففة معمال تعميال خاصا سواء في الجنايات أو الجنح في حالة التكرار، يجب أف   
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 الفصل الثالث

  في االسباب المشددة

 في االسباب المشددة عامة -8النبذة 

 (257 المادة)

 اسباب مشددة - 257 المادة   

 :أوجب السبب المذكور تشديد العقوبة عمى الوجو التالي اذا لـ يعيف القانوف مفعوؿ سبب مشدد،   

  .الغرامة وتزاد كؿ عقوبة موقتة مف الثمث الى النصؼ وتضاعؼالشاقة المؤبدة  يبدؿ االعداـ مف االشغاؿ

 

 في التكرار -0النبذة 

 (261-258 المواد)

 تكرار في األشغال الشاقة - 258 المادة   

 :التالي عمى الوجو 5/2/1948 قانون بموجب 258 المادة نص عدل   

 .جناية أخرى توجب العقوبة نفسيا قضي عميو باالعداـحكما مبرما وارتكب  مف حكـ عميو باالشغاؿ الشاقة المؤبدة 

توجب العقوبة نفسيا قبؿ مرور خمسة  عميو حكما مبرما باالشغاؿ الشاقة الموقتو أو االعتقاؿ الموقت وارتكب جناية أخرى ومف حكـ
ويمكف عند االقتضاء   .مويحكـ عميو بالعقاب الذي يستحقو مع اضافة مث عشر عاما عمى انقضاء العقوبة أو مرور الزمف عمييا

 .االقصى ليذا العقاب الى ضعفيو أي ثالثيف سنة ابالغ الحد

التي تعموىا درجة  جريد المدني حكـ عمى الفاعؿ بالعقوبةالحكـ باالبعاد أو االقامة الجبرية أو بالت واذا كانت الجريمة الثانية توجب
  .38المادة   واحدة حسب الترتيب الوارد في

 

 تكرار الجناية أو الجنحة - 259 المادة   

مرور الزمف  مبرما بعقوبة جنائية أو جناحية وارتكب قبؿ مضي سبعة أعواـ عمى انقضاء العقوبة أو امف حكـ عميو لجناية حكم   
 .حتى ضعفييا عمييا، جناية أو جنحة عقابيا الحبس، يتعرض القصى العقوبة المنصوص عمييا

 .الثانية جنحة مف فئة الجنحة ويكوف االمر كذلؾ اذا بمغ الحكـ االوؿ سنة حبس عمى االقؿ وقضي بو في

عمى المكرر بالحبس مدة تعادؿ عمى االقؿ ضعفي العقوبة السابقة عمى أف ال  واذا كانت العقوبة التي قضي بيا قبال دوف السنة حكـ
 .الحد االدنى ىذا ضعفي العقوبة التي نص عمييا القانوف يجاوز رفع

 .الغرامة بعقوبة جنائية أو بعقوبة جناحية غيراالقامة الجبرية اذا كاف الحكـ االوؿ قد قضى  ويبدؿ الحبس البسيط مف

التكرار ثانية أمكف الحكـ بالحبس حتى ثالثة أشير  وتضاعؼ الغرامة اذا كاف قد سبقيا حكـ بأي عقوبة جناحية كانت. واذا وقع
  .وبالغرامة معا

 

 تكرار في الجنح - 260 المادة   

سواء كاف لمقترفيا  الية مف فئة واحدة لتطبيؽ عقوبات التكرار الواردة في المادة السابقة،البنود الت تعتبر الجنح المبينة في كؿ بند مف   
 .صفة الفاعؿ، او المحرض أو المتدخؿ

 .المنصوص عمييا في فصؿ واحد مف ىذا القانوف الجنح المقصودة - 1

 .(السابع الجنح المنافية لالخالؽ )الباب - 2

 .(شخاص )الباب الثامفالجنح المقصودة الواقعة عمى اال - 3
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  .العنؼ مف جسدية وكالمية الواقعة عمى االفراد أو رجاؿ السمطة أو القوة العامة أعماؿ - 4

 .القتؿ والجرح غير المقصوديف - 5

 .الجنح المذكورة في باب االشخاص الخطريف - 6

 .الجنح المقصودة الواقعة عمى الممؾ - 7

 .اخفاء االشخاص الذيف ارتكبوىا وتمؾ الجنحة نفسيا واخفاء االشياء الناجمة عف جنحة أ - 8

   .197و 196لممادتيف اؿ  تعد سياسية وفقا الجنح السياسية أو التي - 9

  .الجنح المقترفة بدافع واحد غير شريؼ - 10

 

 تكرار في المخالفة - 261 المادة   

واحد  لممخالفة نفسيا أو مف أجؿ أي مخالفة أخرى الحكاـ نظاـ مبرما مف مدة لـ تبمغ السنة اف المخالؼ الذي حكـ عميو حكما   
 .يعاقب بضعفي العقوبة التي نص عمييا القانوف

  .الغرامة وحدىا المدة نفسيا أمكف أف يقضى بالتوقؼ وبالغرامة معا في جميع االحواؿ التي نص فييا عمى اذا وقع التكرار ثانية في

 

 في اعتياد االجرام -0النبذة 

 (265-262 لموادا)

 تعريف الجرم المعتاد - 262 المادة   

  .الجنح االجرامي عمى استعداد نفسي دائـ، فطريا كاف أو مكتسبا، الرتكاب الجنايات أو المجـر المعتاد ىو الذي ينـ عممو   

 

 تكرار في الجناية أو الجنحة المقصودة - 263 المادة   

انتياء مدة عقوبتو أو  لجناية أو جنحة مقصودة، وحكـ عميو، قبؿ انقضاء خمس سنوات عمى  مةبعقوبة غير الغرا مف قضي عميو   
جناية أو جنحة مقصودة أخرى، يحكـ عميو بالعزلة اذا ثبت اعتياده  مرور الزمف عمييا، بعقوبة مانعة لمحرية لمدة سنة عمى االقؿ في

  .عمى السالمة العامة لالجراـ وانو خطر

 

 عزلة - 264 المادة   

حكما انو خطر عمى السالمة العامة  يعتبر  259والػ  258بالمادتيف الػ  عمال كؿ مجـر معتاد محكـو عميو بعقوبة غير الغرامة   
 .لمحرية مف أجؿ تكرار قانوني آخر ويقضى عميو بالعزلة اذا حكـ عميو بعقوبة مانعة

خالؿ خمس عشرة سنة ال تحسب فييا المدة التي قضاىا في تنفيذ  عميو في واالمر كذلؾ في ما خص كؿ معتاد االجراـ صدر
 .والتدابير االحترازية العقوبات

مقصودة شرط أف يكوف كؿ مف الجرائـ الثالث االخيرة قد اقترفت بعد  اما أربعة أحكاـ بالحبس عف جنايات اقترفت بعذر أو عف جنح
 .بالجريمة السابقة مبرما أف أصبح الحكـ

  .بعقوبة جنائية سواء وقعت الجناية قبؿ الجنحة أو بعدىا االحكاـ المبينة في الفقرة السابقة وحكـوأما حكماف ك

 

 شرط العزلة - 265 المادة   

 محكـو عميو بالعزلة ارتكب في اثناء اقامتو في السجف أو في خالؿ الخمس سنوات التي يستيدؼ لمعزلة سبع سنوات عمى االقؿ كؿ   

  .بعقوبة أشد و جناية أو جنحة مقصودة قضي عميو مف أجميا بالحبس سنة واحدة أوتمت االفراج عن

 



 48 

 احكام تشمل النبذات السابقة

 (267-266 المادتان)

 تكرار عقوبة جناحية مانعة لمحرية - 266 المادة   

مف حكـ عميو كمكرر  اعتياده لالجراـ أومف الحقوؽ المدنية ومنع االقامة واالخراج مف البالد عمى مف ثبت  يمكف الحكـ بالمنع   
  .بعقوبة جناحية مانعة لمحرية

 

 الحرية المراقبة - 267 المادة   

الحرية المراقبة لمدة  المحكـو عميو باالقامة الجبرية أو بالحبس أو بعقوبة أشد عند االفراج عنو تدبير ينزؿ بالمعتاد االجراـ والمكرر   
 .ابداؿ االقامة الجبرية بيا، أو اعفاء المحكـو عميو منيا قاضي زيادة مدتيا او تخفيضيا اوخمس سنوات اال أف يقرر ال

  .  المراقبة لممدة المقضى بيا بتدبير الحرية 3الػ و  2فقرتيا الػ  82بالمادة  المحكـو بو عمال يدغـ منع االقامة

 

 احكام تشمل الفصول السابقة

 (269-268 المادتان)

 المشددة او المخففة لمعقوبة ترتيب احكام األسباب - 268 المادة   

 :أحكاـ االسباب المشددة أو المخففة لمعقوبة عمى الترتيب التالي تسري   

 .المادية االسباب المشددة

 .االعذار

 .االسباب المشددة الشخصية

  .المخففة االسباب

 

 مفعول األسباب المشددة او المخففة - 269 المادة   

  .بيا كؿ مف االسباب المشددة أو المخففة عمى العقوبة المقضى الحكـ مفعوؿ يعيف القاضي في   

 

 الكتاب الثاني

 في الجرائم

 الباب االول

 الدولة في الجرائم الواقعة عمى امن

 (020-043المواد )

 تعريف المؤامرة - 270 المادة   

  .عينةأكثر عمى ارتكاب جناية بوسائؿ م يدعى مؤامرة كؿ اتفاؽ تـ بيف شخصيف أو   

 

 اعتداء عمى امن الدولة - 271 المادة   

 :ليالتا عمى الوجو 80/4/8410تاريخ  880رقم  المرسوم االشتراعي بموجب 271 المادة نص عدل   

  .المؤلؼ لمجريمة تاما أو ناقصا في طور المحاولة يتـ االعتداء عمى أمف الدولة سواء كاف الفعؿ 

 

 اشتراك بمؤامرة عمى أمن الدولة - 272 المادة   
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 .لمتنفيذ اشترؾ بمؤامرة عمى أمف الدولة وأخبر السمطة بيا قبؿ البدء بأي فعؿ مييء يعفى مف العقوبة مف   

 .عؿ كيذا أو بدىء بو فال يكوف العذر اال مخففااذا اقترؼ ف

ولو   -  قبؿ اتماميا أو أتاح القبض يستفيد مف عذر مخفؼ المجـر الذي أخبر السمطة بمؤامرة أو بجناية أخرى عمى أمف الدولة كذلؾ
  .عمى الذيف يعرؼ مختبأىـ عمى المجرميف اآلخريف أو -بعد مباشرة المالحقات 

  .لمادة عمى المحرضال تطبؽ أحكاـ ىذه ا

 

 الفصل االول

 الخارجي في الجنايات الواقعة عمى امن الدولة

 في الخيانة -8النبذة 

 (280-273 المواد)

 اعمال عدوان ضد لبنان - 273 المادة   

 .في صفوؼ العدو عوقب باالعداـ كؿ لبناني حمؿ السالح عمى لبناف   

 .الحرب عمى أعماؿ عدواف ضد لبناف عوقب باالشغاؿ الشاقة المؤبدة أقدـ في زمفكؿ لبناني واف لـ ينتـ الى جيش معاد، 

الشاقة الموقتة واف  بأي صفة كانت في جيش معاد ولـ ينفصؿ عنو قبؿ أي عمؿ عدواف ضد لبناف عوقب باالشغاؿ كؿ لبناني تجند
  .يكف قد اكتسب بتجنيده الجنسية االجنبية

 

 لدى دولة اجنبية الدسائس دس - 274 المادة   

الوسائؿ الى ذلؾ عوقب  دولة أجنبية أو اتصؿ بيا ليدفعيا الى مباشرة العدواف عمى لبناف أو ليوفر ليا كؿ لبناني دس الدسائس لدى   
 .باالشغاؿ الشاقة المؤبدة

  .باالعداـ واذا أفضى فعمو الى نتيجة عوقب

 

 الدسائس لدى العدو دس - 275 المادة   

  .اتصؿ بو ليعاونو بأي وجو كاف عمى فوز قواتو عوقب باالعداـ اني دس الدسائس لدى العدو أوكؿ لبن   

 

 شّل الدفاع الوطني - 276 المادة   

 لبناني أقدـ بأي وسيمة كانت قصد شؿ الدفاع الوطني، عمى االضرار بالمنشآت والمصانع يعاقب باالشغاؿ الشاقة المؤبدة كؿ   

عامة بكؿ االشياء ذات الطابع العسكري أو المعدة  ت اليوائية واالدوات والذخائر واالرزاؽ وسبؿ المواصالت وبصورةوالبواخر والمركبا
 .لو الستعماؿ الجيش أو القوات التابعة

  .تمؼ نفس يقضى باالعداـ اذا حدث الفعؿ في زمف الحرب أو عند توقع نشوبيا أو أفضى الى

 

 ألراضي المبنانية الى دولة أجنبيةمحاولة ضم ا - 277 المادة   

بغير ذلؾ أف يقتطع جزءا مف  باالعتقاؿ الموقت خمس سنوات عمى االقؿ كؿ لبناني حاوؿ بأعماؿ أو خطب أو كتابات أو يعاقب   
  .أو امتيازا خاصا بالدولة المبنانية االرض المبنانية ليضمو الى دولة أجنبية أو أف يممكيا حقا

عوقب باالعتقاؿ   318و 298المادتيف   الى احدى الجمعيات او المنظمات المشار الييا في ارتكابو الفعؿ منتميا اذا كاف الفاعؿ عند
  .مؤبدا
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 مساعدة العدو وتسييل فرار اسرى الحرب - 278 المادة   

 :تاليال عمى الوجو 08/0/8420تاريخ  0/20القانون رقم  بموجب 021المادة  الفقرة االولى من عدل نص   

جنود االعداء يعمؿ لالستكشاؼ أو لعميؿ مف عمالء االعداء  أو لباسا لجاسوس أو لجندي مف   كؿ لبناني قدـ مسكنا أو طعاما 
الجواسيس أو الجنود او العمالء وىو عمى بينة، مف أمره، يعاقب باالشغاؿ  مع أحد ىؤالء   الاتصا أو ساعده عمى اليرب أو أجرى

 .المؤقتة الشاقة

  .باالعتقاؿ الموقت معتقميف عوقبكؿ لبناني سيؿ فرار أسير حرب أو أحد رعايا العدو ال

 

 دولة حميفة - 279 المادة   

 النبذة اذا وقع الفعؿ عمى دولة تربطيا بمبناف معاىدة تحالؼ أو وثيقة دولية تقـو تفرض أيضا العقوبات المنصوص عمييا في ىذه   

  .مقاميا

 

 نانلب لؤلجنبي المقيم في 021الى  024شمول المواد  - 280 المادة   

  في لبناف محؿ اقامة أو سكف فعمي االجانب الذيف ليـ  278الى  274المواد الػ   ينزؿ منزلة المبنانييف بالمعنى المقصود في   

 

 في التجسس -0النبذة 

 (284-281 المواد)

 دخول الى مكان محظور - 281 المادة   

يجب أف تبقى مكتومة حرصا    ى أشياء أو وثائؽ أو معموماتمحظور، قصد الحصوؿ عم مف دخؿ أو حاوؿ الدخوؿ الى مكاف   
  .الموقتة سالمة الدولة عوقب بالحبس سنة عمى االقؿ واذا سعى بقصد التجسس فباالشغاؿ الشاقة عمى

 

 سرقة معمومات مكتومة - 282 المادة   

 .الموقتة معمومات كالتي ذكرت في المادة السابقة أو استحصؿ عمييا عوقب باالشغاؿ الشاقة مف سرؽ أشياء أو وثائؽ أو   

  .المؤبدة اذا اقػترفت الجناية لمنفعة دولة أجنبية كانت العقوبة االشغاؿ الشاقة

 

 مكتومةافشاء معمومات  - 283 المادة   

مشروع عوقب  فأبمغو أو أفشاه دوف سبب  281المادة الػ   كالتي ذكرت في   أو المعمومات مف كاف في حيازتو بعض الوثائؽ   
 .بالحبس مف شيريف الى سنتيف

 .سنوات عمى االقؿ اذا أبمغ ذلؾ لمنفعة دولة أجنبية قب باالشغاؿ الشاقة الموقتو خمسويعا

االعتقاؿ الموقت  مف المعمومات واالشياء بصفة كونو موظفا أو عامال أو مستخدما في الدولة فعقوبتو اذا كاف المجـر يحتفظ بما ذكر
 .في الحالة المنصوص عمييا في الفقرة الثانية ة المؤبدةفي الحالة المنصوص عمييا في الفقرة االولى واالشغاؿ الشاق

  .ذكرىـ اال خطأ غير مقصود كانت العقوبة الحبس مف شيريف الى سنتيف اذا لـ يؤخذ عمى أحد االشخاص السابؽ

 

 دولة معادّية - 284 المادة   

  .257المادة   دت العقوبات وفاقا الحكاـىذه النبذة لمصمحة دولة معادية شد اذا اقترفت الجرائـ المنصوص عمييا في   

 

 في الصبلت غير المشروعة بالعدو -0النبذة 
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 (287-285 المواد)

 صفقة تجارية مع العدو - 285 المادة   

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 010الفقرة االولى من المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

تنقص عف مايتي ألؼ ليرة لبنانية كؿ لبناني وكؿ شخص ساكف لبناف أقدـ أو حاوؿ أف  ب بالحبس سنة عمى االقؿ وبغرامة اليعاق 
أو مع    أحد رعايا العدو مباشرة أو بواسطة شخص مستعار عمى صفقة تجارية أو أي صفقة شراء أو بيع أو مقايضة مع يقدـ

  .  شخص ساكف بالد العدو

 :6/3/1964 تاريخ 80041القانون الصادر بالمرسوم رقم  اضيفت الفقرة التالية بموجب

 بدوف موافقةشخص في لبناف مف رعايا الدوؿ العربية يدخؿ مباشرة أو بصورة غير مباشرة و  يعاقب بذات العقوبة كؿ لبناني وكؿ   

المنصوص عمييا في الفقرة السابقة مف ىذه  الحكومة المبنانية المسبقة بالد العدو حتى واف لـ يكف المقصود مف دخولو أحد االعماؿ
  .المادة

 

 مساىمة في قرض لمنفعة دولة معادية - 286 المادة   

لمنفعة دولة معادية أو سيموا  ص اذا ساىموا في قرض أو اكتتابالوارد في المادة السابقة مف ذكر فييا مف االشخا يستحؽ العقاب   
  .أعماليا المالية بوسيمة مف الوسائؿ

 

 اختبلس اموال دولة معادية - 287 المادة   

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 012المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

 أمواؿ أحد رعاياىا المعيود بيا الى حارس عوقب بالحبس مف شيريف الى سنتيف وبغرامة ؿ دولة معادية أومف أخفى أو اختمس أموا 

  .أقميا مايتي ألؼ ليرة

 

 الدولي في الجرائم الماسة بالقانون -4النبذة 

 (044-011المواد )

 اعتقال مؤقت - 288 المادة   

  :يعاقب باالعتقاؿ الموقت   

 .التي اتخذتيا الدولة لممحافظة عمى حيادىا في الحرب التدابير مف خرؽ

بدولة أجنبية أو عرض  أو كتابات أو خطب لـ تجزىا الحكومة فعرض لبناف لخطر أعماؿ عدائية أو عكر صالتو مف أقدـ عمى اعماؿ
   .المبنانييف العماؿ ثأرية تقع عمييـ أو عمى أمواليـ

 

 تغيير دستور دولة أجنبية بالعنف - 289 المادة   

دولة أجنبية أو حكومتيا أو  االرض المبنانية أو يقدـ عميو احد الرعايا المبنانييف قصد أف يغير بالعنؼ دستور كؿ اعتداء يقع في   
 .ضيا يعاقب عميو باالعتقاؿ الموقتيقتطع جزءا مف أر 

  .االقؿ المؤامرة التي ترمي الى احدى الجنايات السالفة الذكر توجب الحبس سنة عمى اف

 

 تجنيد جنود لقتال دولة أجنبية - 290 المادة   

  .الموقت أو باالبعاد اؿالمبنانية دوف موافقة الحكومة جنودا لمقتاؿ في سبيؿ دولة أجنبية عوقب باالعتق مف جند في االرض   
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 تحريض جنود أجنبية عمى الفرار - 291 المادة   

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 048المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

 في لبناف أو يقـو بو لبنانيوبغرامة ال تجاوز أربعماية ألؼ ليرة عمى كؿ تحريض يقع  يعاقب بالحبس مف ستة أشير الى سنتيف 

  .عصيافأجنبية مف جنود البر أو البحر أو الجو عمى الفرار أو ال لحمؿ جنود دولة  288المادة الػ  باحدى الوسائؿ المذكورة في

 

 تحقير دولة أجنبية - 292 المادة   

 :شكوى الفريؽ المتضرر مف أجؿ الجرائـ التالية يعاقب بالعقوبات نفسيا بناء عمى   

 .عمميا أو شعارىا الوطني عالنية تحقير دولة أجنبية أو جيشيا أو

 .السياسي في لبناف تحقير رئيس دولة أجنبية أو وزرائيا أو ممثميا

وزرائيا أو ممثميا السياسي في لبناف. ال يجوز اثبات الفعؿ الذي كاف  الواقع عالنية عمى رئيس دولة اجنبية أو   الذـالقدح أو 
  .الذـ موضوع

 

 رئيس دولة اجنبية - 293 المادة   

لبناف ال  المبنانية أو بفعؿ لبناني عمى رئيس دولة أجنبية أو أحد وزرائو أو ممثمو السياسي في اذا كانت الجريمة المقترفة في االرض   
  .257المادة الػ   تقع تحت طائمة عقوبة خاصة شددت العقوبة القانونية عمى نحو ما ذكر في

 

 040الى  014ط عدم تطبيق المواد شر  - 294 المادة   

  .  في قوانيف الدولة ذات الشأف أو في االتفاؽ المعقود معيا أحكاـ مماثمة اال اذا كاف  293الى  289المواد الػ  أحكاـ ال تطبؽ   

 

 القومي في النيل من ىيبة الدولة ومن الشعور -0النبذة 

 (041-040المواد )

 شعور قومي - 295 المادة   

 نشوبيا بدعاوة ترمي الى اضعاؼ الشعور القومي أو الى ايقاظ النعرات العنصرية أو مف قاـ في لبناف في زمف الحرب أو عند توقع   

  .عتقاؿ الموقتالمذىبية عوقب باال

 

 انباء كاذبة - 296 المادة   

 .االمة ييا مف شأنيا أف توىف نفسيةأو مبالغ ف  االحواؿ عينيا أنباء يعرؼ أنيا كاذبة يستحؽ العقوبة نفسيا مف نقؿ في لبناف في   

   .االقؿ اذا كاف الفاعؿ يحسب ىذه االنباء صحيحة فعقوبتو الحبس ثالثة أشير عمى

 

 انباء كاذبة دوليا - 297 المادة   

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 042المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

مكانتيا  مف االمر أنباء كاذبة أو مبالغا فييا مف شأنيا أف تناؿ مف ىيبة الدولة أو مف يع في الخارج وىو عمى بينةكؿ لبناني يذ 
 .ومميوف ليرة المالية يعاقب بالحبس ستة أشير عمى االقؿ وبغرامة تتراوح بيف مئة ألؼ ليرة

  .ويمكف المحكمة أف تقضي بنشر الحكـ

 

 ي جمعية سياسية أو اجتماعيةانخراط ف - 298 المادة   
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 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 041الفقرة االولى من المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

االنخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي أو في منظمة مف ىذا النوع  مف أقدـ في لبناف دوف اذف الحكومة عمى 
ألؼ ليرة وخمسماية ألؼ  بالحبس أو االقامة الجبرية مف ثالثة أشير الى ثالث سنوات وبغرامة تتراوح بيف خمسيف بعوق
 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 041من المادة  0الفقرة  الغرامة الواردة في عدلت .ليرة

ألؼ  أو المنظمة المذكورتيف وظيفة عممية عف السنة حبسا أو اقامة جبرية وعف مايتيالجمعية  ال يمكف أف تنقص عقوبة مف تولى في 
  .ليرة غرامة

 

 في جرائم المتعيدين -0النبذة 

 (300-299 المادتان)

  

 تعيد متعمق بالدفاع الوطني - 299 المادة   

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 044المادة   الفقرة االولى من الغرامة الواردة في عدلت   

 ناع أو تقديـ خدمات تتعمؽالموجبات التي يفرضيا عميو عقد تعيد أو استص  نشوبيا جميع مف لـ ينفذ في زمف الحرب أو عند توقع 

وبغرامة تتراوح بيف قيمة الموجب غير المنفذ  بالدفاع الوطني ومصالح الدولة العامة أو تمويف االىميف يعاقب باالعتقاؿ الموقت
 .ليرة وضعفييا عمى اف ال تنقص عف مميوف

 .مة المعينة في الفقرة السابقةالغرا اذا كاف عدـ التنفيذ ناجما عف خطأ غير مقصود عوقب الفاعؿ بالحبس فضال عف

 .المادة اذا كاف التنفيذ قد تأخر ليس اال يخفض نصؼ العقوبات المنصوص عمييا في ىذه

  .عمى أي شخص آخر كاف سببا في عدـ تنفيذ العقد أو في تأخير تنفيذه وتفرض ىذه العقوبات بفوارقيا السابقة

 

 بالدفاع الوطنيمن عقود التعيد المتعمقة  غش - 300 المادة   

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 033المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

تتراوح بيف  العقود المشار الييا في المادة السابقة يعاقب عميو باالشغاؿ الشاقة الموقتو وبغرامة كؿ غش يقترؼ في االحواؿ نفسيا بشأف 
  .عف مميوف ليرة روع الذي جناه المجـر وثالثة أضعافو عمى أف ال تنقصضعفي الربح غير المش

 

 الفصل الثاني

 الداخمي في الجرائم الواقعة عمى امن الدولة

 الدستور في الجنايات الواقعة عمى -8النبذة 

 (030-038المواد )

 تغيير الدستور - 301 المادة   

 .خمس سنوات عمى االقؿ الدولة بطرؽ غير مشروعة باالعتقاؿ الموقت    دستور ريعاقب عمى االعتداء الذي يستيدؼ تغيي   

  .العنؼ وتكوف العقوبة االعتقاؿ المؤبد اذا لجأ الفاعؿ الى

 

 سمخ جزء من األراضي المبنانية - 302 لمادةا   

 .سيادة الدولة جزءا مف االرض المبنانية عوقب باالعتقاؿ الموقت أو باالبعاد مف حاوؿ أف يسمخ عف   

  .العقوبة االعتقاؿ المؤبد اذا لجأ الفاعؿ الى العنؼ وتكوف

 

 عصيان مسمح - 303 المادة   
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 .يعاقب عميو باالعتقاؿ الموقت   السمطات القائمة بموجب الدستور مسمح ضدكؿ فعؿ يقترؼ بقصد اثارة عصياف    

  .االقؿ الموقت خمس سنوات عمىالعصياف عوقب المحرض باالعتقاؿ المؤبد وسائر العصاة باالعتقاؿ  اذا نشب

 

 منع السمطات من ممارسة وظائفيا - 304 المادة   

 يعاقب عميو باالعتقاؿ الموقت أو   منو منع السمطات القائمة مف ممارسة وظائفيا المستمدة مف الدستور االعتداء الذي يقصد   

  .باالبعاد

 

 ابعاد واقامة جبرية جنائية - 305 المادة   

  .الجنائية تستيدؼ ارتكاب احدى الجرائـ المذكورة في ىذه النبذة باالبعاد أو باالقامة الجبرية يعاقب عمى المؤامرة التي   

 

 عسكرية سمطة سياسية او مدنية او قيادة في اغتصاب -0النبذة 

 (032-030المادتان )

 اغتصاب سمطة سياسية أو مدنية او قيادة عسكرية - 306 المادة   

 :باالعتقاؿ الموقت سبع سنوات عمى االقؿ يعاقب   

 .عسكرية مف اغتصب سمطة سياسية أو مدنية أو قيادة

 .قيادة عسكريةمف احتفظ خالفا المر الحكومة بسمطة مدنية أو 

  .عسكري أبقى جنده محتشدا بعد اف صدر االمر بتسريحو أو بتفريقو كؿ قائد

 

 تأليف فصائل مسمحة - 307 المادة   

 رضى السمطة عمى تأليؼ فصائؿ مسمحة مف الجند أو عمى قيد العساكر أو تجنيدىـ أو عمى يستحؽ االعتقاؿ الموقت مف أقدـ دوف   

  .سمحة والذخائرتجييزىـ أو مدىـ باال

 

 في الفتنة -0النبذة 

 (313-308 المواد)

 حرب أىمية - 308 المادة   

    االقػتػتاؿ الطائفي بتسميح المبنانييف أو  ستيدؼ أما اثارة الحرب االىمية أوباالشغاؿ الشاقة مؤبدا عمى االعتداء الذي ي يعاقب
 وأما بالحض عمى التقتيؿ والنيب في محمة أو محالت، ويقضى باالعداـ اذا تـ بحمميـ عمى التسمح بعضيـ ضد البعض اآلخر

  .االعتداء

 

 ترؤس عصابات مسمحة - 309 المادة   

    نوعيا أما بقصد اجتياح مدينة أو  باالشغاؿ الشاقة مؤبدا مف ترأس عصابات مسمحة أو تولى فييا وظيفة أو قيادة أيا كاف يعاقب
 االىميف واما بقصد مياجمة أو مقاومة القوة العامة العاممة ضد مرتكبي ىذه محمة أو بعض أمالؾ الدولة أو أمالؾ جماعة مف

  .الجنايات

 

 اشتراك في عصابات مسمحة - 310 المادة   

    المادتيف الػ   المنصوص عمييا في االشغاؿ الشاقة المؤبدة المشتركوف في عصابات مسمحة ألفت بقصد ارتكاب الجناياتب يعاقب
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   .319و 318

أماكف الفتنة واستسمـ بسالحو دوف مقاومة  غير أنو يعفى مف العقوبة مف لـ يتوؿ منيـ في العصابة وظيفة أو خدمة ولـ يوقؼ في
  .وقبؿ صدور أي حكـ

 

 083و 034حاالت تشديد عقوبة جنايات المادتين  - 311 المادة   

    311و 319المادتيف الػ   مييا فيارتكاب احدى الجنايات المنصوص ع عقوبة مف أقدـ عمى 257المادة   بمقتضى تشدد:  

 .اذا كاف يحمؿ سالحا ظاىرا أو مخبأ

 .زيا أو يحمؿ شعارا آخرا مدنيػيف كانا أو عسكرييف اذا كاف يرتدي

  .النقؿ تشويو في أبنية مخصصة بمصمحة عامة أو في سبؿ المخابرات أو المواصالت أو اذا أقدـ عمى أعماؿ تخريب أو

 

 اد متفجرة ومنتجات سامةمو  - 312 المادة   

    ناء أو ضد الدولة عمى صنع أو اقتػ أقدـ بقصد اقتراؼ أو تسييؿ احدى الجنايات المذكورة في ىذه النبذة أو أية جناية أخرى مف
الشاقة  السامة أو المحرقة أو االجزاء التي تستعمؿ في تركيبيا أو صنعيا يعاقب باالشغاؿ حيازة المواد المتفجرة أو الممتيبة والمنتجات

  .اقترفت أو شرع فييا أو بقيت ناقصة الموقتة فضال عف العقوبات االشد التي يستحقيا المتدخموف في تمؾ الجنايات اذا

 

 مؤامرة بقصد ارتكاب الفتنة - 313 المادة   

    النبذة باالشغاؿ الشاقة الموقتة عمى المؤامرة بقصد ارتكاب احدى الجنايات المذكورة في ىذه يعاقب.  

 

 في االرىاب -4لنبذة ا

 (316-314 المواد)

 عمل ارىابي - 314 المادة   

كاالدوات المتفجرة والمواد الممتيبة ايجاد حالة ذعر وترتكب بوسائؿ  جميع االفعاؿ التي ترمي الى   يعنى باالعماؿ االرىابية   
  .عاما أو المحرقة والعوامؿ الوبائية أو المكروبية التي مف شأنيا أف تحدث خطرا والمنتجات السامة

 

 مؤامرة الرتكاب عمل ارىابي - 315 المادة   

    الموقتة التي يقصد منيا ارتكاب عمؿ أو أعماؿ ارىاب يعاقب عمييا باالشغاؿ الشاقة المؤامرة. 

 .كؿ عمؿ ارىابي يستوجب االشغاؿ الشاقة لخمس سنوات عمى االقؿ

مؤسسة صناعية أو سفينة أو منشآت أخرى أو  اية عامة أويستوجب االشغاؿ الشاقة المؤبدة اذا نتج عنو التخريب ولو جزئيا في بن وىو
 .والنقؿ التعطيؿ في سبؿ المخابرات والمواصالت

  .أو كمو وفيو شخص أو عدة أشخاص ويقضى بعقوبة االعداـ اذا أفضى الفعؿ الى موت انساف أو ىدـ البنياف بعضو

 

 جمعية منشأة لتغيير كيان الدولة - 316 المادة   

المذكورة  تغيير كياف الدولة االقتصادي أو االجتماعي أو أوضاع المجتمع االساسية باحدى الوسائؿ ية انشئت بقصدكؿ جمع   
 .المنتميف الييا باالشغاؿ الشاقة الموقتة تحؿ ويقضى عمى  314المادة الػ  في

 .سبع سنوات وال تنقص عقوبة المؤسسيف والمديريف عف

  .المحددة أعاله يشمؿ مرتكبي الجناية  272المادة الػ   بموجب ح لممتآمريفاف العذر المحؿ أو المخفؼ الممنو 
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 تمويل االرىاب -مكرر  316 المادة   

 :03/83/0330تاريخ  000القانون رقم  العقوبات بموجب التالي نصيا، الى قانون مكرر، 080المادة   اضيفت   

االرىابية او المنظمات  اشرة بتمويؿ او المساىمة بتمويؿ االرىاب او االعماؿوسيمة مباشرة او غير مب كؿ مف يقـو عف قصد وباية 
ثالث سنوات وال تزيد عف سبع سنوات وبغرامة ال تقؿ عف مثؿ المبمغ المدفوع  االرىابية يعاقب باالشغاؿ الشاقة المؤقتة لمدة ال تقؿ عف

  .عف ثالثة امثالو وال تزيد

 

 او تعكر الصفاء بين عناصر االمة ال من الوحدة الوطنيةفي الجرائم التي تن -0النبذة 

 (081-082المادتان )

 اثارة النعرات المذىبية أو العنصرية - 317 المادة   

 :02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  الذي عدلت فيو الغرامة بموجب وابدل بالنص التالي 1/12/1954 قانون بموجب 317 المادة الغي نص   

الحض عمى النزاع بيف الطوائؼ  وكؿ كتابة وكؿ خطاب يقصد منيا او ينتج عنيا اثارة النعرات المذىبية أو العنصرية أو كؿ عمؿ 
سنوات وبالغرامة مف مئة ألؼ الى ثمانماية ألؼ ليرة وكذلؾ بالمنع مف  ثومختمؼ عناصر االمة يعاقب عميو بالحبس مف سنة الى ثال

  .  الحكـ ويمكف لممحكمة أف تقضي بنشر 65ػ والرابعة مف المادة ال الفقرتيف الثانية المذكورة في ممارسة الحقوؽ

 

 جمعية منشأة بيدف اثارة النعرات المذىبية - 318 المادة   

 .السابقة تمي الى جمعية انشئت لمغاية المشار الييا في المادةلمعقوبات نفسيا كؿ شخص ين يتعرض   

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 081المادة   من 0الفقرة  الغرامة الواردة في عدلت 

عممية في الجمعية كؿ ذلؾ عف مايتي ألؼ ليرة اذا كاف الشخص المذكور يتولى وظيفة  واحدة والغرامة  وال ينقص الحبس عف سنة 
  .69و  119بالمادتيف الػ   عف الحكـ بحؿ الجمعية ومصادرة أمالكيا عمال فضال

 

 المالية في النيل من مكانة الدولة -0النبذة 

 (003-084المادتان )

 زعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتيا - 319 المادة   

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 084المادة  الغرامة الواردة في  عدلت   

وقائع ممفقة أو مزاعـ كاذبة الحداث التدني في أوراؽ  209 الفقرتيف الثانية والثالثة مف المادة الػ في ذاع باحدى الوسائؿ المذكورةمف أ 
بالثػقة المالية العامة يعاقب بالحبس مف ستة  الوطنية أو لزعزعة الثػقة في متانة نقد الدولة وسنداتيا وجميع االسناد ذات العالقة النقد
 .خمسماية ألؼ ليرة الى مميوني ليرة ر الى ثالث سنوات وبالغرامة مفأشي

  .الحكـ ويمكف فضال عف ذلؾ أف يقضى بنشر

 

 الحض عمى سحب األموال وبيع سندات الدولة - 320 المادة   

 :العقوبات نفسيا كؿ شخص تذرع بالوسائؿ عينيا لحض الجميور يستحؽ   

 .المصارؼ والصناديؽ العامة المودعة في أما عمى سحب االمواؿ

  .السندات العامة أو عمى االمساؾ عف شرائيا أو عمى بيع سندات الدولة وغيرىا مف

 

 احكام شاممة

 (008المادة )
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 321 المادة   

أو  القامةالجنح المنصوص عمييا في ىذا الباب أف تقضي بالمنع مف الحقوؽ المدنية أو منع ا يمكف المحكمة عند الحكـ في احدى   
  .88و 82و 65بالمواد الػ   باالخراج مف البالد عمال

 

 الباب الثاني

 العامة في الجرائم الواقعة عمى السبلمة

 الفصل االول

 في االسمحة والذخائر

 تعاريف -8النبذة 

 (323-322 المادتان)

 عصابات وتجميرات مسمحة - 322 المادة   

الذيف  واالجتماعات مسمحة بالمعنى المقصود في ىذا القانوف اذا كاف شخص أو أكثر مف االشخاص والتجميرات تعد العصابات   
بعضيـ يحمؿ أسمحة غير ظاىرة، فال يؤخذ ىذا االمر عمى  ة أو مخفية عمى أنو اذا كافظاىرة أو مخبأ  تتألؼ منيـ حامميف أسمحة

  .جيؿ بو سائر االشخاص اذا كانوا عمى

 

 تعريف السبلح - 323 المادة   

 .أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضة وكؿ أداة خطرة عمى السالمة العامة يعد سالحا الجؿ تطبيؽ المادة السابقة كؿ   

ىذا التعريؼ اال اذا استعممت في ارتكاب  سكاكيف الجيب العادية والعصي الخفيفة التي لـ تحمؿ لتستعمؿ عند الحاجة ال يشمميا اف
  .جناية أو جنحة

 

 اجازة في حمل االسمحة والذخائر وحيازتيا دون -0النبذة 

 (000-004المواد )

 ممغاة - 324 المادة   

  .18/6/1952 قانون  بموجب  004المادة   الغي نص   

 

 ممغاة - 325 المادة   

  .18/6/1952 قانون بموجب  000لمادة ا  الغي نص   

 

 حمل األسمحة والذخائر - 326 المادة   

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 000المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

معيا القانوف  ما خال الحاالت التي يفػرضوالذخائر أو مف حيازتيا ارتكاب جناية كانت العقوبة في  اذا كانت الغاية مف حمؿ االسمحة 
  .ألؼ الى ستماية ألؼ ليرة عقوبة أشد، الحبس مع التػشػغيؿ مف سنة الى ثالث سنوات والغرامة مف مئة

 

 في حمل االسمحة الممنوعة -0النبذة 

 (328-327 المادتان)

 ممغاة - 327 المادة   

  .18/6/1952 قانون بموجب 002المادة  نص الغي   
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 ممغاة - 328 المادة   

  .18/6/1952 قانون  بموجب  001المادة   الغي نص   

 

 الفصل الثاني

 المدنية في التعدي عمى الحقوق والواجبات

 (004-004المواد )

 تعدي عمى الحقوق والواجبات المدنية - 329 ةالماد   

سنة، اذا اقترؼ  يعوؽ المبناني عف ممارسة حقوقو أو واجباتو المدنية يعاقب عميو بالحبس مف شير الى كؿ فعؿ مف شأنو أف   
 .المعنوي بالتيديد والشدة أو بأي وسيمة أخرى مف وسائؿ االكراه الجسدي أو

العقوبة الحبس مف ستة أشير الى ثالث سنوات واذا وقع  لفة مف ثالثة اشخاص أو أكثر كانتاذا اقترؼ الجـر جماعة مسمحة مؤ 
  .مف شيريف الى سنتيف الجـر بال سالح فالعقوبة الحبس

 

 الدولة تجريد مدني او منع اإلقامة أو اإلخراج من الببلد في الجنح الواقعة عمى امن - 330 المادة   

 السابقة عمال لخطة مدبرة يراد تنفيذىا في أرض الدولة كميا أو في محمة أو محالت منيا المعينة في المادة اذا اقترؼ أحد االفعاؿ   

  .عوقب كؿ مف المجرميف باالعتقاؿ الموقت أو باالبعاد

 

 افساد نتيجة اإلنتخاب - 331 المادة   

 :الوجو التالي عمى 80/4/8410تاريخ  880رقم  المرسوم االشتراعي بموجب 331 المادة نص عدل   

 .المبنانييف بقصد افساد نتيجة االنتخاب العاـ مف حاوؿ التأثير في اقتراع أحد 

جماعة  يمتو أو مركزه أو مالو. أو بالعروض أو العطايا أو الوعود.أو بوعد شخص معنوي أوع أما باخافتو مف ضرر يمحؽ بشخصو أو
  .مف الناس بمنح ادارية

 :التالي عمى الوجو 02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 008من المادة  4الفقرة  الغرامة الواردة في عدلت 

 .لؼ الى مميوف ليرةمف مئة أ يعاقب بالحبس مف شير الى سنة وبالغرامة 

  .الوعود أو التمسيا ويستحؽ العقوبة نفسيا مف قبؿ مثؿ ىذه العطايا أو

 

 استخدام سمطة - 332 المادة   

  .المدني الدولة استخدـ سمطتو لمتأثير في اقتراع أحد المبنانييف عوقب بالتجريد كؿ موظؼ عاـ أو عامؿ أو مستخدـ في   

 

 نتيجة اإلنتخاب بالغش تغيير - 333 المادة   

 .يغير بالغش نتيجة انتخاب عوقب بالحبس مف شيريف الى سنتيف كؿ شخص غير أو حاوؿ أف   

بانتخاب عاـ عوقب بالحبس  جمع االصوات أو أوراؽ االقتراع أو حفظيا أو فرزىا أو القياـ بأي عمؿ آخر متعمؽ اذا كاف المجـر مكمفا
  .مف ستة أشير الى ثالث سنوات

 

 ابطال اإلنتخاب - 334 المادة   

  .التي تقترؼ في أثػنائة أو بسببو ال شأف البطاؿ االنتخاب في الجرائـ   
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 الفصل الثالث

 المشروعة في الجمعيات غير

 في جمعيات االشرار -8النبذة 

 (336-335 المادتان)

 جمعية الرتكاب الجنايات عمى الناس واألموال - 335 المادة   

 :عمى الوجو التالي  80/4/8410تاريخ  880االشتراعي رقم  المرسوم  بموجب 335 المادة عدل نص   

أو االمواؿ أو النيؿ  راء اتفاؽ خطي أو شفيي بقصد ارتكاب الجنايات عمى الناسأكثر عمى تأليؼ جمعية أو اج اذا أقدـ شخصاف أو 
العسكرية أو المالية أو االقتصادية يعاقب باالشغاؿ الشاقة المؤقتو وال  مف سمطة الدولة أو ىيبتيا أو التعرض لمؤسساتيا المدنية أو

الموظفيف في المؤسسات واالدارات  اء عمى حياة الغير أو حياةالعقوبة عف عشر سنوات اذا كانت غاية المجرميف االعتد تنقص ىذه
 .العامة

  .الجمعية أو االتفاؽ وأفضى بما لديو مف معمومات عف سائر المجرميف غير انو يعفى مف العقوبة مف باح بأمر

 

 عصابات مسمحة - 336 المادة   

واالرياؼ عصابات مسمحة بقصد سمب المارة والتعدي عمى في الطرؽ العامة  كؿ جماعة مف ثالثة أشخاص أو أكثر يسيروف   
 .مدة أقميا سبع سنوات االمواؿ أو ارتكاب أي عمؿ آخر مف أعماؿ المصوصية يستحقوف االشغاؿ الشاقة الموقتة االشخاص أو

 .االفعاؿ السابؽ ذكرىا ويقضى عمييـ باالشغاؿ الشاقة المؤبدة اذا اقترفوا أحد

  .القتؿ أو حاولو أو أنزؿ بالمجنى عمييـ التعذيب واالعماؿ البربرية مف أقدـ منيـ تنفيذا لمجناية عمىويستوجب عقوبة االعداـ 

 

 في الجمعيات السرية -0النبذة 

 (339-337 المواد)

 جمعية سرية - 337 المادة   

 انوف وكانت تقـو بأعماليا أو بالبعض منياصفة الجمعية اذا كاف غرضيا منافيا لمق تعد سرية كؿ جمعية أو جماعة ليا في الواقع   

 .سرا

ولـ تعمـ السمطة، بعد أف طمب الييا ذلؾ، بأنظمتيا  كذلؾ تعد سرية الجمعيات والجماعات نفسيا التي ثبت أف غرضيا مناؼ لمقانوف
أو أعطت عف ىذه االمور معمومات  ومصدر مواردىا  ووظائفيـ وبموضوع اجتماعاتيـ وبياف أمالكيا االساسية وبأسماء أعضائيا

  .  كاذبة أو ناقصة

 

 الجمعية السرية حل - 338 المادة   

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 001المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

 .أمواليا تحؿ كؿ جمعية سرية وتصادر 

الى سنتيف وبالغرامة مف مئة ألؼ الى مميوف ليرة، واما  رومف كاف متوليا فييا وظيفة ادارية أو تنفيذية عوقب بالحبس مف ستة أشي
  .العقوبتيف سائر االعضاء فبنصؼ

 

 اقتراف عضو في جمعية سرية جريمة تنفيذا لغرضيا - 339 المادة   

د حيث تقررت الجريمة يع اقترؼ عضو في جمعية سرية جريمة تنفيذا لغرض ىذه الجمعية فالعضو الذي حضر االجتماع اذا   
 .218 المادة الػ  محرضا ويعاقب بما فرضتو
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  .21المادة الػ   حكـ المتدخؿ ويعاقب عقوبتو عمى ما ورد في والعضو الذي وجد في مكاف الجريمة حيف اقترافيا يكوف في 

 

 فصل الرابعال

 العمل في جرائم االغتصاب والتعدي عمى حرية

 (044-043المواد )

 اقدام موظف عمى عرقمة المصالح العامة - 340 المادة   

أو اتفقوا عمى وقفيا أو عمى  المدني الموظفوف الذيف يربطيـ بالدولة عقد عاـ اذا أقدموا متفقيف عمى وقؼ أعماليـ يستحؽ التجريد   
  .العامة التيـ في أحواؿ يتعرقؿ معيا سير احدى المصالحتقديـ استق

 

 توقف عن العمل بقصد الضغط عمى السمطات العامة - 341 المادة   

بقصد الضغط عمى السمطات العامة وأما  توقؼ عف الشغؿ أحد أرباب االعماؿ أو رؤساء المشاريع أو المستخدموف أو العممة أما اذا   
  .مف المجرميف بالحبس أو باالقامة الجبرية مدة ثالثة أشير عمى االقؿ تدبير صادريف عنيا عوقب كؿ احتجاجا عمى قرار أو

 

 العامة اغتصاب وسائل النقل والمواصبلت البريدية والمصالح - 342 المادة   

 :البدء بالتنفيذ بقصد توقيؼ أو  أكثر مف عشريف شخصا ويتبعو المحاولة يعاقب بالحبس وبالغرامة عمى كؿ اغتصاب يقـو بو   

 .البمداف االخرى وسائؿ النقؿ بيف أنحاء لبناف او بينو وبيف - 1

 .المواصالت البريدية والبرقية والتمفونية - 2

 .المصالح العامة المختصة بتوزيع الماء او الكيرباء حدأ - 3

 .احدى المصالح السابؽ ذكرىا اذا وقؼ عمميا دوف سبب مشروع ويستوجب العقوبة نفسيا ممتـز

االحتياؿ أو  العنؼ عمى االشخاص أو االشياء أو بالتيديد أو بغير ذلؾ مف وسائؿ التخويؼ أو بضروب اذا اقترؼ الجـر بأعماؿ
والساحات العامة أو باحتالؿ أماكف العمؿ عوقب مرتكبو ىذه  كاذبة مف شأنيا أف تحدث أثرا في النفس أو بالتجمير في السبؿبمزاعـ 

  .عمى االقؿ االفعاؿ بالحبس ستة أشير

 

 الحض عمى توقيف العمل - 343 المادة   

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 040المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

باالتفاؽ  الفقرة االخيرة مف المادة السابقة فحمؿ اآلخريف أو حاوؿ حمميـ عمى أف يوقفوا عمميـ مف تذرع باحدى الوسائؿ المذكورة في 
  .مئة ألؼ ليرةعمى االكثر وبغرامة ال تزيد عمى  فيما بينيـ أو ثبتيـ أو حاوؿ أف يثبتيـ في وقؼ ىذا العمؿ يعاقب بالحبس سنة

 

 رفض أو ارجاء تنفيذ قرار التحكيم - 344 المادة   

احدى محاكـ  مشروع وكؿ مستخدـ أو عامؿ رفض أو أرجأ تنفيذ قرار التحكيـ أو أي قرار آخر صادر عف كؿ رب عمؿ أو رئيس   
  .بالحبس مف شيريف الى سنة عوقب  العمؿ

 

 الفصل الخامس

 الشغب في تظاىرات وتجمعات

 في تظاىرات الشغب -8النبذة 

 (345 المادة)
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 تظاىرة شغب - 345 المادة   

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440يخ تار  004القانون رقم  بموجب 040المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

أو الذيف يتألؼ منيـ أو   الخاص سواء مف قبؿ غايتو أو غرضو أو عدد المدعويف اليو مف كاف في اجتماع ليس لو طابع االجتماع 
ارة مف أو أناشيد الشغب أو أبرز ش مكاف انعقاده أو كاف في مكاف عاـ أو بمحؿ مباح لمجميور أو معرض النظاره فجير بصياح مف

بالحبس مف شير الى سنة وبالغرامة  أو أقدـ عمى أية تظاىرة شغب أخرى يعاقب  في حاالت يضطرب معيا االمف العاـ  الشارات
  .ليرة مف عشريف ألؼ ليرة الى مايتي ألؼ

 

 في تجمعات الشغب -0النبذة 

 (348-346 المواد)

 تجمع شغب - 346 المادة   

 :مباح لمجميور يعد تجمعا لمشغب ويعاقب عميو بالحبس مف شير الى سنة مكاف كؿ حشد أو موكب عمى الطرؽ العامة أو في   

 .ثالثة اشخاص او اكثر بقصد اقتراؼ جناية او جنحة وكاف احدىـ عمى االقؿ مسمحا اذا تألؼ مف

 .عميياالعامة بقصد الضغط  تألؼ مف سبعة أشخاص عمى االقؿ بقصد االحتجاج عمى قرار أو تدبير اتخذتيما السمطات اذا

  .شأنو أف يعكر الطمأنينة العامة اذا أربى عدد االشخاص عمى العشريف وظيروا بمظير مف

 

 انذار السمطة بالتفرق - 347 المادة   

يعمف قدومو اذا دعت   أنذرىـ بالتفرؽ أحد ممثمي السمطة االدارية أو ضابط مف الضابطة العدلية اذا تجمع الناس عمى ىذه الصورة   
 .النفخ في البوؽ أو الصفارة أو بأية طريقة أخرى مماثمة االحواؿ بقرع الطبؿ أو

يستعمموا اسمحتيـ أو يرتكبوا  ػثموف في الحاؿ النذارىا دوف أفآنفا الذيف ينصرفوف قبؿ انذار السمطة أو يمت يعفى مف العقوبة المفروضة
  .أي جنحة أخرى

 

 تفرق بالقوة - 348 المادة   

 .العقوبة الحبس مف شيريف الى سنتيف اذا لـ يتفرؽ المجتعموف بغير القوة كانت   

  .د يستحقياثالث سنوات فضال عف أي عقوبة أشد ق ومف استعمؿ السالح عوقب بالحبس مف سنة الى

 

 احكام شاممة

 (044المادة )

عمى الحقوق والواجبات  المتعمقة بالتعدي  تجريد من الحقوق المدنية ومنع اإلقامة والطرد من الببلد في الجنح - 349 المادة   
 المدنية

في الجنح المنصوص عمييا  88و 82و 65لممواد الػ   الحقوؽ المدنية وبمنع االقامة وبالطرد مف البالد وفاقا يمكف الحكـ بالمنع مف   
  .الباب مف ىذا 5الى  2في الفصوؿ 

 

 الباب الثالث

 العامة في الجرائم الواقعة عمى االدارة

 احكام عامة

 (003المادة )
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 تعريف الموظف - 350 المادة   

 :وابدل بالنص التالي  80/4/8410تاريخ  880االشتراعي رقم  المرســوم  بموجب  003المادة   الغي نص   

والقضاء وكؿ عامؿ أو  المقصود في ىذا الباب كؿ موظؼ في االدارات والمؤسسات العامة والبمديات والجيش موظفا بالمعنى يعد 
   .أو بغير بدؿ مستخدـ في الدولة وكؿ شخص عيف أو انتخب الداء خدمة عامة ببدؿ

 

 الفصل االول

 الوظيفة في الجرائم المخمة بواجبات

 في الرشوة -8النبذة 

 (356-351 المواد)

 رشوة مقابل عمل شرعي - 351 المادة   

 :الوجو التالي عمى 80/4/8410تاريخ  880رقم  المرسوم االشتراعي بموجب 351 المادة نص عدل   

والسنديؾ  عامة سواء باالنتخاب أو بالتعييف، وكؿ امرء كمؼ بميمة رسمية كالحكـ والخبير كؿ موظؼ وكؿ شخص ندب الى خدمة 
شرعي مف أعماؿ وظيفتو عوقب بالحبس مف ثالثة أشير  دية أو وعدا أو أي منفعة أخرى ليقـو بعمؿالتمس أو قبؿ لنفسو أو لغيره ى

  .قيمة ما أخذ أو قبؿ بو الى ثالث سنوات وبغرامة أقميا ضعفا

 

 رشوة مقابل عمل غير شرعي - 352 المادة   

 :الوجو التالي عمى 80/4/8410تاريخ  880رقم  المرسوم االشتراعي بموجب 352 المادة نص عدل   

فتو لوظي التمس أو قبؿ لنفسو أو لغيره ىدية أو وعدا أو أي منفعة أخرى ليعمؿ عمال منافيا كؿ شخص مف االشخاص السابؽ ذكرىـ 
باالشغاؿ الشاقة الموقتو وبغرامة ال تنقص عف ثالثة  أو يدعي أنو داخؿ في وظيفتو أو لييمؿ أو يؤخر ما كاف عممو واجبا عميو عوقب

 .بو أضعاؼ قيمة ما أخذ أو قبؿ

  .اذا ارتكب ىذه االفعاؿ  يقضى بالعقوبة نفسيا عمى المحامي

 

 شرط اعفاء الراشي او المتدخل - 353 المادة   

االشتراعي  المرسوم بموجب 000المادة  النص التالي الى اضيف .تنزؿ أيضا بالراشي  352و 351واد الم عمييا في اف العقوبات المنصوص   
 :80/80/8410تاريخ  880رقم 

  .بو قبؿ احالة القضية عمى المحكمة أو المتدخؿ مف ىذه العقوبات اذا باح باالمر لمسمطات ذات الصالحية أو اعترؼ الراشي ويعفى 

 

 رشوة مقابل كشف اسرار - 354 المادة   

القانون رقم  بموجب بالنص التالي الذي عدلت الغرامات الواردة فيو وابدل 80/4/8410تاريخ  880رقم  المرسوم االشتراعي بموجب 354 المادة نص الغي   
  :27/5/1993 تاريخ 004

لقاء اجر،   عمؿ بعقد استخداـ كاف أـ خبيرا أـ مستشارا وكؿ مف ارتبط مع صاحب كؿ عامؿ في القطاع الخاص، مستخدما - 
 بعمؿ أوأو وعدا أو أي منفعة اخرى، لكشؼ اسرار أو معمومات تسيء الى العمؿ أو لمقياـ  التمس او قبؿ لنفسو أو لغيره، ىدية

بالحبس مف شيريف الى سنتيف وبالغرامة مف  االمتناع عنو بقصد الحاؽ الضرر المادي أو المعنوي بصاحب أو بصالح العمؿ، يعاقب
 .مئة ألؼ الى مايتي ألؼ ليرة

  .العقوبة نفسيا بالراشي وتنزؿ -
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 عرض ىدية عمى موظف مقابل اجر غير واجب - 355 المادة   

    ىدية أو أي منفعة أخرى أو وعده بيا عمى سبيؿ أجر  351 المادة الػ االشخاص الوارد ذكرىـ في مف عرض عمى شخص مف
الوعد قبوال بالحبس ثالثة أشير  تو أو ليؤخر تنفيذه عوقب اذا لـ يالؽ العرض أوليعمؿ أو ال يعمؿ عمال مف أعماؿ وظيف غير واجب

  .المعروض أو الموعود عمى االقؿ وبغرامة ال تنقص عف ضعفي قيمة الشيء

 

 أجر غير واجب - 356 المادة   

سبؽ اجراؤه مف أعماؿ وظيفتو أو  قد يقبؿ بأجر غير واجب عف عمؿ 351المادة الػػ   كؿ شخص مف االشخاص المشار الييـ في   
  .ضعفا قيمة ما قبؿ بو ميمتو يعاقب بالحبس مف شير الى سنة وبغرامة أقميا

 

 في صرف النفوذ -0النبذة 

 (358-357 المادتان)

 اجر غير واجبو بقصد انالة الغير وظيفة - 357 المادة   

السعي النالتيـ وظيفة أو عمال  كاف لنفسو أو لغيره بقصد انالة آخريف أو التمس اجرا غير واجب أو قبؿ الوعد بو سواء مف أخذ أو   
طريقة  دارات العامة أو بقصد التأثير في مسمؾ السمطات بأيةاو منحا مف الدولة أو احدى اال أو أرباحا غيرىا  أو مقاوالت أو مشاريع

  .بو كانت عوقب بالحبس مف شيريف الى سنتيف وبغرامة أقميا ضعفا قيمة ما أخذ أو قبؿ

 

 منع من ممارسة مينة المحاماة - 358 المادة   

 :الوجو التالي عمى 80/4/8410تاريخ  880رقم  المرسوم االشتراعي بموجب 358 المادة نص عدل   

خبير في قضية عوقب بالحبس مف سنة الى ثالث  بحجة الحصوؿ عمى عطؼ قاض أو حكـ أو سنديؾ او  اذا اقترؼ الفعؿ محاـ 
  .الحياة سنوات ومنع مف ممارسة مينتو مدى

 

 في االختبلس واستثمار الوظيفة -0النبذة 

 (366-359 المواد)

 اختبلس اموال عامة - 359 المادة   

جبايتو أو صيانتو بحكـ الوظيفة مف نقود أو أشياء أخرى لمدولة أو الحد  ما وكؿ اليو أمر ادارتو أو   اختمسكؿ موظؼ    
  .غرامة أقميا قيمة الردودبالحبس مف ثالثة أشير الى ثالث سنوات وب عوقب  الناس

 

 اختبلس بدس كتابات غير صحيحة - 360 المادة   

غيرىا مف  كتابات غير صحيحة في الفواتير أو الدفاتر أو بتحريؼ أو اتالؼ الحسابات واالوراؽ أو اذا وقع االختالس بدس   
الغرامة  بأية حيمة ترمي الى منع اكتشاؼ االختالس قضي بعقوبة االشغاؿ الشاقة الموقتة فضال عف وعمى صورة عامة  الصكوؾ

  .التي تفرضيا المادة السابقة

 

 إكراه موظف لشخص عمى االداء - 361 المادة   

يجب عميو مف  أو حممو عمى اداء أو الوعد بأداء ما يعرؼ أنو غير واجب عميو أو يزيد عمااالشخاص  كؿ موظؼ أكره شخصا مف   
  .وبغرامة أدناىا ضعفا قيمة الردود الضرائب أو الرسـو وما سوى ذلؾ مف العوائد يعاقب بالحبس سنة عمى االقؿ
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 اعفاء غير قانوني من الضرائب والرسوم - 362 المادة   

  .يجيز القانوف ذلؾ نفسيا كؿ موظؼ يمنح اعفاء مف الضرائب والرسـو والغرامات وسواىا مف العوائد مف غيرأف ةيعاقب بالعقوب   

 

 في اموال الدولة غش - 363 المادة   

 004القانون رقم  بموجب الوجو التالي ثم عدلت الغرامات الواردة فيو عمى 80/4/8410تاريخ  880رقم  المرسوم االشتراعي بموجب 363 المادة نص عدل   
 :27/5/1993 تاريخ

 .سنوات وبالغرامة مف مايتي ألؼ الى مميوف ليرة يعاقب بالحبس مف ثالثة أشير الى ثالث 

بمدية او ىيئة  ادارة أمواؿ منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب ادارة أو مؤسسة عامة او اليو بيع أو شراء أو مف أوكؿ - 1
الغش في أحد ىذه االعماؿ أو خالؼ االحكاـ التي تسري  عامة او مؤسسة ذات منفعة عامة أو تممؾ الدولة قسما مف أسيميا فاقترؼ

ارتكب الخطأ   أو مراعاة لفريؽ اضرارا بالفريؽ اآلخر أو اضرارا بالمصمحة العامة أو االمواؿ العمومية، عمييا أما لجر مغنـ ذاتي أو
تصميحات أو  د اعماؿ أو أشغاؿ عامة أو نقؿ أو استصناع أو صيانة أوفي حالة السمـ، بعقد تعي مف ارتبط، -  2 .الفادح والجسيـ

السابقة سواء كاف العقد نتيجة مناقصة عمى اساس دفتر شروط أو  تقديـ خدمات او لواـز أو تمويف مع احدى الجيات المبينة في الفقرة
المدة بقصد االضرار  مة لعرقمة التنفيذ أو اطالةطريقة أخرى فمجأ الى ضروب المماطمة المقصودة أو الحي بطريقة التراضي أو بأي

المواد المستعممة أو المقدمة أو في تركيبيا أو صنعيا أو مواصفاتيا  بمشاريع الدولة أو جرا لنفع أو لغيره أو اقترؼ الغش في نوع
 .الجوىرية

 .بواحد منيـ اضرارا بالجية الرسمية المتعاقدة لتزاـالمتعيدوف الذيف يتفقوف بالتواطؤ فيما بينيـ الفساد عممية التمزيـ أو لحصر اال - 3

استالـ االشغاؿ  المناقصة او التكميؼ بالتراضي أو بأية طريقة أخرى أو مراقبة مراحؿ التنفيذ أو الموظؼ المنوط بو االشراؼ عمى - 4
ذا ىو تغاضى عف ضبط المخالفة أو أىمؿ التمزيـ أو التكميؼ أو ا بعد انجازىا، اذا قاـ بأعماؿ مف شأنيا مراعاة فريؽ عمى آخر في

  .بحؽ المخالؼ التدابير التي تنص عمييا القوانيف المختصة المراقبة أو لـ يتخذ

أو غير صالحة  أو أي شخص آخر قدـ نتيجة مناقصة أو تكميؼ بالتراضي أو بأية طريقة أخرى موادا فاسدة المتعيد أو الوسيط - 5
 .قبؿ أو استمـ ىذه المواد شريكا بالجـر مديات، ويعتبر الموظؼ أو المستخدـ الذيلالدارات والمؤسسات العامة والب

  .في حاؿ حصوليا ىذا فضال عما يقضى بو مف عقوبات الرشوة

 

 اإلدارة حصول موظف عمى منفعة شخصية من معامبلت  - 364 المادة   

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 004المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

معامالت االدارة التي ينتمي الييا سواء فعؿ ذلؾ مباشرة او عمى يد شخص  كؿ موظؼ حصؿ عمى منفعة شخصية مف احدى 
  .ألؼ ليرة بالمجوء الى صكوؾ ظاىرية عوقب بالحبس مف ثالثة أشير الى سنتيف وبغرامة أقميا مايتي مستعار أو

 

 اتجار متولي السمطة العامة في مناطق نفوذىم - 365 المادة   

وسائر متولي السمطة العامة  رطةأو الش    عقوبات المادة السابقة عمى القضاة وجباة الماؿ وممثمي االدارة وضباط الدولة تفرض   
بالمجوء الى صكوؾ ظاىرية مباشرة أو عمى يد شخص مستعار عمى االتجار في  الذيف يجري عمييـ معاش الدولة اذا أقدموا جيارا أو

  .كيـغير ما انتجتو أمال يمارسوف فييا السمطة بالحبوب والمواد الغذائية وسائر الحاجات ذات الضرورة االولية المنطقة التي

 

 تخفيض العقوبة لزىادة النفع - 366 المادة   

 :التاليالوجو  عمى 80/4/8410تاريخ  880رقم  المرسوم االشتراعي بموجب 366 المادة نص عدل   

الحاصؿ والنفع الذي توخاه المجـر زىيديف أو  اذا كاف الضرر 362الى  359المواد الػ  في يخفض نصؼ العقوبات المنصوص عمييا 
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 .القضية عمى المحكمة اذا عوض عف الضرر تعويضا تاما قبؿ احالة

  .بـر خفض مف العقوبة ربعيااالساس ولو غير م واذا حصؿ الرد أو التعويض في اثناء المحاكمة وقبؿ أي حكـ في

 

 في التعدي عمى الحرية -4النبذة 

 (370-367 المواد)

 حجز غير شرعي لمحرية - 367 المادة   

  .الشاقة الموقتة باألشغاؿالحاالت التي ينص عمييا القانوف يعاقب  كؿ موظؼ أوقؼ أو حبس شخصا في غير   

 

 قضائية استبقاء شخص دون مذكرة - 368 المادة   

شخصا دوف  أو المعاىد التأديبية أو االصالحيات وكؿ مف اضطمع بصالحياتيـ مف الموظفيف اذا قبموا اف مديري وحراس السجوف   
  .بالحبس مف سنة الى ثالث سنوات مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو استبقوه الى ابعد مف االجؿ المحدد يعاقبوف

 

 سجين تأخير احضار - 369 المادة   

 جميع ضباط القوة العامة وافرادىا وجميع الموظفيف االدارييف الذيف يرفضوف أو يؤخروف اف االشخاص السابؽ ذكرىـ وبوجو عاـ   

 .بالحبس مف شير الى سنة احضار شخص موقؼ أو سجيف أماـ القاضي ذي الصالحية الذي يطمب الييـ ذلؾ يعاقبوف

 وجميع سجالت أمكنة التوقيؼ التي ىـ ممحقوف بيا يعاقبوف بالعقوبة مف ابراز سجؿ السجفومف لـ يمتثؿ فورا لما يطمبو القاضي 

  .نفسيا

 

 دخول موظف الى المنازل - 370 المادة   

مراعاة  منزؿ أحد الناس أو ممحقات المنزؿ في غير الحاالت التي ينص عمييا القانوف ودوف كؿ موظؼ يدخؿ بصفة كونو موظفا   
ثالث سنوات وال تنقص العقوبة عف ستة أشير اذا رافؽ الفعؿ تحري  التي يفرضيا يعاقب بالحبس مف ثالثة أشير الى  االصوؿ

   .ؿتحكـ آخر أتاه الفاع المكاف أو أي عمؿ

 

 الوظيفة في اساءة استعمال السمطة واالخبلل بواجبات -0النبذة 

 (022-028المواد )

 اساءة استعمال الموظف لسمطتو - 371 المادة   

تطبيؽ القوانيف أو االنظمة وجباية الرسـو أو  ليعوؽ أو يؤخر   نفوذه مباشرة أو غير مباشرة كؿ موظؼ يستعمؿ سمطتو أو   
 قضائية أو أي أمر صادر عف السمطة ذات الصالحية يعاقب بالحبس مف ثالثة أشير الى الضرائب أو تنفيذ قرار قضائي أو مذكرة

 .سنتيف

  .العقوبة السنة موظفا عاما فال تجاوز اذا لـ يكف الشخص الذي استعمؿ سمطتو أو نفوذه

 

 ازدراء الموظف باألوضاع القومية - 372 المادة   

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 020المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

 ؿ موظؼ حض عمى االزدراء باالوضاع القومية أومف خمسيف ألؼ الى مايتي ألؼ ليرة ك يعاقب بالحبس مف شير الى سنة وبالغرامة 

 .بشرائع الدولة أو أشاد بذكر أعماؿ تنافي ىذه الشرائع أو االوضاع

  .أيضا عمى رجاؿ الديف وعمى أفراد ىيئة التعميـ العاـ أو الخاص يطبؽ ىذا النص
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 اىمال الواجبات الوظيفية - 373 المادة   

 004القانون رقم  بموجب الوجو التالي ثم عدلت الغرامات الواردة فيو عمى 80/4/8410تاريخ  880رقم  المرسوم االشتراعي بموجب 373 المادة نص عدل   
 :27/5/1993 تاريخ

أو البمديات دوف سبب مشروع اىماال في القياـ بوظيفتو أو لـ ينفذ االوامر  في االدارات أو المؤسسات العامة  ب الموظؼاذا ارتك 
 .ليرة أو باحدى ىاتيف العقوبتيف حبس حتى سنتيف وبالغرامة مف مايتي ألؼ الى مميوفالصادرة اليو عف رئيسو عوقب بال القانونية

ويمكف أف يحكـ  ،257 المادة والمؤسسات والبمديات المعنية تشدد العقوبة وفقا لنص واذا نجـ عف ىذا الفعؿ ضرر بمصالح االدارات
  .الضرر عميو بغرامة تعادؿ قيمة

 

 تمبية طمب قانوني امتناع عن - 374 المادة   

تمبية طمب  الى سنة كؿ ضابط أو فرد مف أفراد القوة العامة وكؿ قائد موقع أو فصيمة أمتنع عف كذلؾ يعاقب بالحبس مف شير   
  .قانوني صادر عف السمطة القضائية أو االدارية

 

 يّد الموظف كف - 375 المادة   

شخص ندب الى خدمة عامة باالنتخاب أو بالتعييف وانتيت  زؿ أو كفت يده وكؿع 316المادة الػ  ذكرتيـ كؿ موظؼ غير الذيف   
  .وظيفتو خالفا لمقانوف  أشير الى ثالث سنوات اذا مضى في ممارسة مدتو يعاقب بالحبس مف ثالثة

 

 فعل مناٍف لواجبات المينة - 376 المادة   

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004قم القانون ر  بموجب 020المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

لغيره أو بقصد االضرار بالغير عمى فعؿ لـ يخص بنص في القانوف ينافي  أقدـ بقصد جمب المنفعة لنفسو أو   كؿ موظؼ 
  .ألؼ وبالغرامة مف عشريف الؼ الى مايتي  يعاقب بالحبس مف شير الى ثالث سنوات جبات مينتووا

 

 اساءة استعمال النفوذ - 377 المادة   

بصفتيـ  فييا القانوف عقوبات خاصة عف الجرائـ التي يرتكبيا الموظفوف فاف الذيف يقدموف منيـ في ما خال الحاالت التي يفرض   
ارتكاب أي جريمة كانت، محرضيف كانوا أو مشتركيف أو  استعماؿ السمطة أو النفوذ المستمديف مف وظائفيـ عمى بإساءتيـ المذكورة أو

  .257المادة الػ   المشددة التي تفرضيا متدخميف يستوجبوف العقوبات

 

 احكام شاممة

 (021المادة )

 منع من الحقوق المدنية - 378 المادة   

  .المدنية الجنح المنصوص عمييا في ىذا الفصؿ أف يحكـ بالمنع مف الحقوؽ عند قضائو في احدى يمكف القاضي   

 

 الفصل الثاني

 العامة في الجرائم الواقعة عمى السمطة

 في التمرد -8النبذة 

 (380-379 المادتان)

 مقاومة موظف بالعنف - 379 المادة   
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 :التالي عمى الوجو 5/2/1948 قانون بموجب 379 المادة نص عدل   

 تطبيؽ الشرائع أو االنظمة أو جباية الرسـو والضرائب أو تنفيذ قرار قضائي أو مذكرة مف ىاجـ أو قاـو بالعنؼ موظفا يعمؿ عمى 

 :قضائية أو أي أمر صادر عف السمطة ذات الصالحية عوقب عمى الوجو التالي

اشير الى ثالث سنوات واذا كانوا  يا عمى العشريف عوقبوا بالحبس مف ثالثةاقترؼ الفعؿ جماعة مسمحوف يربي عدد أشخاص اذا - 1
 عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 024من المادة  0الفقرة  الغرامة الواردة في عدلت .سنتيف عزال كاف الحبس مف شيريف الى

 :التالي

 نت العقوبة الحبس مف شيريف الى سنتيف اذا كانوا مسمحيف والحبس مف عشرةالعشريف كا واذا اقترؼ الفعؿ أشخاص عددىـ دوف - 2 

  .عزال أياـ الى ثالثة أشير والغرامة مف عشريف ألؼ الى مايتي ألؼ ليرة اذا كانوا

 

 وقف عمل شرعي - 380 المادة   

 :02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  الواردة فيو بموجبعدلت الغرامات  عمى الوجو التالي، ثم 5/2/1948 قانون بموجب 380 المادة نص عدل   

المادة السابقة يعاقب عمييا بالحبس شيرا  مقاومة فعمية كانت أـ سمبية توقؼ عمال شرعيا يقـو بو أحد االشخاص الذيف وصفتيـ كؿ 
  .ليرة عمى االكثر وبالغرامة حتى مئة ألؼ

 

 في اعمال الشدة -0النبذة 

 (382-381 المادتان)

 تعنيف موظف اثناء ممارستو الوظيفة - 381 المادة   

 :التالي الوجو عمى  80/4/8410تاريخ  880رقم  المرسوم االشتراعي بموجب 381 المادة عدل نص   

الوظيفة أو في معرض ممارستو اياىا أو بسببيا، يعاقب بالحبس  والشدة في اثناء ممارستو   مف ضرب موظفا أو عاممو بالعنؼ 
 .سنوات مف ستة أشير الى ثالث

  .سنوات اذا وقع الفعؿ عمى قاض في أي وقت كاف كانت العقوبة مف سنة الى ثالثو 

اذا اقترفتيا  اذا اقترفت أعماؿ العنؼ عمدا أو 257المادة   وتشدد العقوبات المفروضة في الفقرتيف السابقتيف عمى النحو المبيف في
  .جماعة مف ثالثة أشخاص عمى االقؿ أو نجـ عنيا جراح أو مرض

المادة رفعت العقوبة التي استحقيا  كانت أعماؿ العنؼ مف الخطورة بحيث تستوجب عقوبة أشد مف العقوبات التي نصت عمييا ىذه واذا
   .العقوبات مف قانوف 257الفاعؿ مف جراء ذلؾ وفاقا لممادة 

 

 تيديد القائمين بميمة قضائية - 382 المادة   

 004القانون رقم  بموجب الوجو التالي ثم عدلت الغرامات الواردة فيو عمى 80/4/8410تاريخ  880رقم  المرسوم االشتراعي بموجب 382 المادة نص عدل   
 :27/5/1993 تاريخ

 شخص يقـو بميمة قضائية أو يؤدي واجبا قانونيا أماـ القضاء، كالحكـ أو المحامي أو يمة كانت، قاضيا، أو أيمف ىدد بأي وس 

القياـ بواجبو أو بميمتو، يعاقب بالحبس مف  الخبير أو السنديؾ أو الشاىد، بقصد التأثير عمى مناعتو أو رأيو أو حكمو أو لمنعو مف
 .ألؼ الى مميوني ليرة ايتيسنة الى ثالث سنوات وبالغرامة مف م

عمى االشخاص أو االمواؿ، أو اذا اقترف بأحد ىذه االفعاؿ عوقب الفاعؿ  واذا انطوى التيديد عمى وعيد باستعماؿ السالح أو باالعتداء
  .الشاقة المؤقتة باالشغاؿ

 

 في التحقير -0النبذة 
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 (384-383 المادتان)

 تحقير موظف - 383 المادة   

 :التالي عمى الوجو 5/2/1948 قانون بموجب 383 المادة صن عدل   

 .الفاعؿ الذي يوجو الى موظؼ في اثناء قيامو بالوظيفة أو في معرض قيامو بيا أو يبمغو بارادة التحقير بالكالـ والحركات أو التيديد 

 .بيا وأو تمفونية الذي يوجو الى موظؼ في أثناء قيامو بوظيفتو أو في معرض قيام أو مخابرة برقية  أو رسـ   والتحقير بكتابة

 .يعاقب عميو بالحبس مدة ال تزيد عمى ستة أشير

 .يمارسوف السمطة العامة كانت العقوبة مف شيريف الى سنة اذا كاف الموظؼ المحقر ممف

 .الى سنتيف كانت العقوبة الحبس مف ستة أشير  أو الحركات أو التيديد عمى قاض في منصة القضاء واذا وقع التحقير بالكالـ

  .بغير بدؿ ويراد بالموظؼ كؿ شخص عيف أو انتخب الداء وظيفة أو خدمة عامة ببدؿ أو

 

 تحقير رئيس الدولة - 384 المادة   

 .ى سنتيفستة أشير ال مف حقر رئيس الدولة عوقب بالحبس مف   

  .219المادة الػػ   عالنية باحدى الوسائؿ المذكورة في وتفرض العقوبة نفسيا عمى مف حقر العمـ أو الشعار الوطني

 

 في الذم والقدح -4النبذة 

 (389-385 المواد)

 وقدح ذم - 385 المادة   

 .االستفياـ يناؿ مف شرفو أو كرامتو الذـ ىو نسبة أمر الى شخص ولو في معرض الشؾ أو   

 .يشفاف عف التحقير يعد قدحا اذا لـ ينطو عمى نسبة أمر ما وكؿ لفظة ازدراء أو سباب وكؿ تعبير أو رسـ

  .التي تتضمف تعريؼ التحقير 383 المادة الػ الحكاـ وذلؾ دوف التعرض

 

 034عقوبة الذم بإحدى الوسائل المعنية في المادة  - 386 المادة   

 :يعاقب عميو 219المادة الػ  باحدى الوسائؿ المعينة في الذـ   

 .شيريف الى سنتيف اذا وقع عمى رئيس الدولة بالحبس مف

ممف   المحاكـ أو الييئات المنظمة أو الجيش أو االدارات العامة، أو وجو الى موظؼ بالحبس سنة عمى االكثر اذا وجو الى
 .أجؿ وظيفتو أو صفتو يمارسوف السمطة العامة مف

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 010الفقرة االخيرة من المادة  الغرامة الواردة في عدلت 

مف عشريف ألؼ الى مايتي ألؼ ليرة اذا وقع عمى أي موظؼ آخر بسبب وظيفتو أو  س ثالثة أشير عمى االكثر أو بغرامةبالحب 
   .صفتو

 

 متعمق بالوظيفة ذم - 387 المادة   

  .صحتو الدولة يبرأ الظنيف اذا كاف موضوع الذـ عمال ذا عالقة بالوظيفة وتثبت في ما خال الذـ الواقع عمى رئيس   

 

 034عقوبة القدح المبين في المادة  - 388 المادة   

 :يعاقب عميو 219المادة الػ   الوسائؿ المبينة في القدح باحدى   

 .دولةالى سنة اذا وقع عمى رئيس ال بالحبس مف شير
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 المحاكـ أو الييئات المنظمة أو الجيش أو االدارات العامة، أو وجو الى موظؼ ممف بالحبس ستة أشير عمى االكثر اذا وجو الى

 .يمارسوف السمطة العامة مف اجؿ وظيفتو أو صفتو

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم   بموجب 011الفقرة االخيرة من المادة  الغرامة الواردة في عدلت 

  .صفتو أو بالتوقيؼ التكديري اذا وقع عمى أي موظؼ آخر مف أجؿ وظيفتو أو بالغرامة مف عشريف ألؼ الى مئة ألؼ ليرة 

 

 تحقير او قدح او ذم قاضي - 389 المادة   

 :الوجو التالي عمى 80/4/8410تاريخ  880رقم  المرسوم االشتراعي بموجب 389 المادة نص عدل   

 .االكثر الى القاضي دوف أف يكوف لوظيفتو عالقة بذلؾ يعاقب عميو بالحبس ستة أشير عمى التحقير أو القدح أو الذـ الموجو 

  .النبذة االولى مف الفصؿ الثاني تقضي بنشر كؿ حكـ بجريمة تحقير أو ذـ أو قدح واردة أعاله فيولممحاكـ أف 

 

 في تمزيق االعبلنات الرسمية -0النبذة 

 (390 المادة)

 تمزيق اعبلن رسمي - 390 المادة   

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 043المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

بالسمطة  واف جزئيا عوقب بالغرامة مف عشريف ألؼ الى مئة ألؼ ليرة واذا ارتكب الفعؿ ازدراء مف مزؽ اعالنا رسميا أو نزعو أو أتمفو 
  .أشير أو احتجاجا عمى أحد أعماليا كاف عقابو الحبس مدة ال تجاوز الثالثة

 

 في انتحال الصفات او الوظائف -0النبذة 

 (394-391 المواد)

 انتحال صفة - 391 المادة   

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 048المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

جنبية أ رسمي أو حمؿ وساـ أو شارة مف أزياء أو أوسمة أو شارات الدولة المبنانية أو دولة مف أقدـ عالنية ودوف حؽ عمى ارتداء زي 
 .عمى االكثر أو بغرامة ال تزيد عمى مايتي ألؼ ليرة أو ارتدى ثوبا تخص بو الشريعة المبنانية فئة مف الناس عوقب بالحبس ستة أشير

 الوظائؼ بإحدىالسمطات المذىبية الصالحة عمى كؿ شخص يرتدي دوف حؽ ألبسة خاصة  يطبؽ ىذا النص بناء عمى شكوى

  .الدينية

 

 انتحال وظيفة عامة عسكرية او مدنية - 392 المادة   

 .سنتيف وظيفة عامة عسكرية أو مدنية أو مارس صالحياتيا عوقب بالحبس مف شيريف الى مف بدا منتحال   

 .ينقص الحبس عف أربعة أشير اذا كاف الفاعؿ مرتديا في أثناء العمؿ زيا أو شارة خاصيف بالموظفيف فال

  .257 المادة الػ  الحكاـ رفعت عقوبتيا وفاقاواذا اقترف الفعؿ بجريمة أخرى 

 

 مزاولة مينة دون حق - 393 المادة   

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 040المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

عوقب بالحبس ستة اشير عمى االكثر وبغرامة مف خمسيف ألؼ الى اربعماية ألؼ  مف زاوؿ دوف حؽ مينة خاضعة لنظاـ قانوني 
   .ليرة

 

 نشر الحكم المتعمق بانتحال الصفات او الوظائف - 394 ةالماد   
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  .نشر الحكـ في الجنح المنصوص عمييا في ىذه النبذة يمكف   

 

 الرسمية في فك االختام ونزع االوراق او الوثائق -2النبذة 

 (042-040المواد )

 األختام فك - 395 المادة   

السمطة العامة أو بطمب السمطات الروحية أو القنصمية العاممة ضمف حدود  أمرمف أقدـ قصدا عمى فؾ االختاـ الموضوعة ب   
االشخاص فمف سنة الى ثالث  القانوني في لبناف عوقب بالحبس مف شير الى سنة واذا لجأ الى أعماؿ العنؼ عمى اختصاصيا

  .سنوات

 

 اتبلف اوراق رسمية - 396 المادة   

العامة أو  أو جزئيا أوراقا أو وثائؽ أودعت خزائف المحفوظات أو أقالـ المحاكـ أو المستودعات تاما مف أخذ أو نزع أو أتمؼ اتالفا   
 .سممت الى أميف عاـ بصفتو ىذه، عوقب بالحبس مف سنة الى ثالث سنوات

ة االشغاؿ الشاقة االشخاص كانت العقوب اقترؼ الفعؿ بواسطة فؾ االختاـ أو الخمع أو التسمؽ أو بواسطة أعماؿ العنؼ عمى اذا
  .المؤقتة

 

 اتبلف سجبلت السمطة العامة - 397 المادة   

أصوؿ الصكوؾ  السابقة بما اشتممت عميو مف فوارؽ مف أحرؽ أو أتمؼ واف جزئيا سجالت أو مسودات أو يستحؽ عقوبات المادة   
  .الخاصة بالسمطة العامة

 

 الباب الرابع

 قضائيةال في الجرائم المخمة باالدارة

 الفصل االول

  في الجرائم المخمة بسير القضاء

 في كتم الجنايات والجنح -8النبذة 

 (400-398 المواد)

 كتم جناية واقعة عمى امن الدولة - 398 المادة   

بالحبس مف سنة الى ثالث سنوات وبالمنع  ولـ ينبىء بيا السمطة العامة في الحاؿ عوقب  عمى أمف الدولة كؿ لبناني عمـ بجناية   
  .مف الحقوؽ المدنية

 

 كتم جناية او جنحة - 399 المادة   

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440ريخ تا 004القانون رقم  بموجب 044المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

مالحقتيا فأىمؿ أو أرجأ االخبار عف جريمة اتصمت بعممو عوقب بالحبس مف شير الى  كؿ موظؼ مكمؼ البحث عف الجرائـ أو   
 .سنوات وبالغرامة مف عشريف ألؼ الى مايتي ألؼ ليرة ثالث

قيامو  جنحة عرؼ بيا في أثناء قيامو بالوظيفة أو في معرض السمطة ذات الصالحية عف جناية أو كؿ موظؼ أىمؿ أو أرجأ اعالـ
 .بيا عوقب بالغرامة المحددة أعاله

  .لـ يخبر بيا موقوفة عمى شكوى أحد الناس وذلؾ كمو ما لـ تكف مالحقة الجريمة التي
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 كتم المسعف لجنحة - 400 المادة   

 بدو أنو وقعت عميو جناية أو جنحة تجوز مالحقتيا دوف شكوى ولـالصحية باسعاؼ شخص ي مف قاـ حاؿ مزاولتو احدى الميف   

  .ينبىء السمطة بيا عوقب بالغرامة المنصوص عمييا في المادة السابقة

 

 في انتزاع االقرار والمعمومات -0النبذة 

 (401 المادة)

 انتزاع اإلقرار والمعمومات بالقوة - 401 المادة   

بشأنيا عوقب  لشدة ال يجيزىا القانوف رغبة منو في الحصوؿ عمى اقرار عف جريمة أو عمى معموماتمف ا مف ساـ شخصا ضروبا   
 .بالحبس مف ثالثة أشير الى ثالث سنوات

  .الى مرض أو جراح كاف أدنى العقاب الحبس سنة واذا أفضت أعماؿ العنؼ عميو

 

 في اختبلق الجرائم واالفتراء -0النبذة 

 (404-402 المواد)

 اختبلق الجرائم واألدلة - 402 المادة   

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 430المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

 السمطة القضائية عف جريمة يعرؼ أنيا لـ تقترؼ ومف كاف سببا في مباشرة  عمييا ابالغ مف أخبر السمطة القضائية أو سمطة يجب 

تجاوز الستة أشير وبغرامة ال تزيد عمى مئة  ؽ تمييدي أو قضائي باختالقو أدلة مادية عمى جريمة كيذه عوقب بالحبس مدة التحقي
  .العقوبتيف ألؼ ليرة أو باحدى

 

 افتراء جنحة او مخالفة - 403 المادة   

يجب عمييا ابالغ السمطة القضائية فعزا الى أحد الناس جنحة أو  أو أخبارا الى السمطة القضائية أو الى سمطة  مف قدـ شكاية   
 .أدلة مادية عمى وقوع مثؿ ىذا الجـر عوقب بالحبس مف شير الى ثالث سنوات أو اختمؽ عميو   منيا مخالفة يعرؼ براءتو

 .االكثر الفعؿ المعزو يؤلؼ جناية عوقب المفتري باالشغاؿ الشاقة المؤقتة عشر سنوات عمى اذا كاف

االشغاؿ الشاقة عف عشر سنوات ويمكف ابالغيا الى خمس  عقوبة مؤبدة فال تنقص عقوبةواذا أفضى االفتراء الى حكـ باالعداـ أو ب
  .عشرة سنة

 

 رجوع عن اإلفتراء - 404 المادة   

  .251 المادة الػ  في مالحقة خففت العقوبات المنصوص عمييا في ىذه النبذة وفاقا لما جاء اذا رجع المفتري عف افترائو قبؿ أية   

 

 في اليوية الكاذبة -4النبذة 

 (406-405 المادتان)

 افادة الضابط العدلي الكاذبة - 405 المادة   

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 430المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

العدلية أو أحد رجاليا فذكر اسما أو صفة ليست لو أو أدى افادة كاذبة عف محؿ  مف استسماه قاض أو ضابط مف ضباط الشرطة 
  .ليرة أو سكنو عوقب بالحبس ستة أشير عمى االكثر أو بغرامة ال تجاوز المئة ألؼ اقامتو
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 رانتحال اسم الغي - 406 المادة   

  .أو محاكمة قضائية عوقب بالحبس مف ثالثة أشير الى ثالث سنوات مف انتحؿ اسـ غيره في تحقيؽ قضائي   

 

 في شيادة الزور -0النبذة 

 (411-407 المواد)

 معذرة كاذبة - 407 المادة   

ثالثة أشير عمى االكثر فضال عف الغرامة التي يقضى بيا عميو بسبب تخمفو عف  الشاىد الذي يبدي عذرا كاذبا يستحؽ الحبس   
  .  الحضور

 

 شيادة زور - 408 المادة   

ما يعرفو مف وقائع القضية  أو اداري فجـز بالباطؿ أو أنكر الحؽ أو كتـ بعض أو كؿ عسكري قضاء أو يةمف شيد أماـ سمطة قضائ   
 .سنوات التي يسأؿ عنيا عوقب بالحبس مف ثالثة أشير الى ثالث

 .باالشغاؿ الشاقة عشر سنوات عمى االكثر في اثناء تحقيؽ جنائي أو محاكمة جنائية قضي  دة الزوراذا أديت شيا

خمس  قوبة مؤبدة فال تنقص االشغاؿ الشاقة عف عشر سنوات ويمكف ابالغيا الىباالعداـ أو بع واذا نجـ عف الشيادة الكاذبة حكـ
 .عشرة سنة

  .العقوبة اذا كاف المجـر قد استمع دوف اف يحمؼ اليميف خفض نصؼ

 

 حاالت اعفاء الشاىد من العقوبة - 409 المادة   

 :يعفى مف العقوبة   

 .يختـ التحقيؽ ويقدـ بحقو أخبار ائي اذا رجع عف االفادة الكاذبة قبؿ أفالشاىد الذي أدى الشيادة في أثناء تحقيؽ جز  - 1

  .قولو قبؿ أي حكـ في أساس الدعوى ولو غير مبـر الشاىد الذي شيد في أية محاكمة اذا رجع عف - 2

 

 حاالت اعفاء الشاىد من العقوبة - 410 المادة   

  :كذلؾ يعفى مف العقوبة   

أحد  اذا قاؿ الحقيقة لخطر جسيـ لو مساس بالحرية أو الشرؼ أو يعرض لو زوجو ولو طالقا أو الذي يتعرض حتما   الشاىد - 1
 .ياأصولو أو فروعو أو أخوتو أو اخواتو أو أصياره مف الدرجات نفس

مف الواجب أف ينبو الى أف  الذي أفضى أماـ القاضي باسمو وكنيتو وصفتو ولـ يكف مف الواجب استماعو كشاىد أو كاف الشخص - 2
 .لو أف يمتنع عف اداء الشيادة اذا شاء

  .الثمثيف شيادة الزور شخصا آخر لمالحقة قانونية أو لحكـ خفضت العقوبة مف النصؼ الى أما اذا عرضت

 

 تحريض عمى اداء شيادة الزور - 411 المادة   

أو يعرض  الشخص الذي أديت شيادة الزور بتحريض منو اذا كاف الشاىد يعرضو حتما لو قاؿ الحقيقة يخفض نصؼ العقوبة عف   
  .السابقة أحد أقربائو لخطر جسيـ كالذي أوضحتو الفقرة االولى مف المادة

 

 الكاذبة ترجمةفي التقرير الكاذب وال -0النبذة 

 (484-480المواد )
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 تقرير خبير كاذب - 412 المادة   

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 480المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

لمحقيقة أو يؤولة تأويال غير صحيح عمى عممو بحقيقتو يعاقب بالحبس  الذي تعينو السمطة القضائية ويجـز بأمر مناؼ   اف الخبير 
 .خبيرا االقؿ وبغرامة ال تنقص عف مئة الؼ ليرة ويمنع فضال عف ذلؾ أف يكوف أبدا ثالثة أشير عمى

  .جنائية اذا كانت ميمة الخبير تتعمؽ بقضيةويقضى باالشغاؿ الشاقة 

 

 ترجمة كاذبة - 413 المادة   

 .ترجمة غير صحيحة في قضية عدلية جـ قصداالذي يتر    عميو مف الفوارؽ المترجـ يتعرض لعقوبات المادة السابقة بما اشتممت   

  .أبدا  الترجمة ويقضى عميو فضال عف ذلؾ بالمنع مف مزاولة

 

 لترجمان من العقوبةحاالت اعفاء الخبير وا - 414 المادة   

  .419الخبير والترجماف أحكاـ المادة الػ  تطبؽ عمى   

 

 في اليمين الكاذبة -2النبذة 

 (415 المادة)

 رجوع عن اليمين الكاذبة - 415 المادة   

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 480المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

ستة أشير الى ثالث سنوات وبالغرامة مف مئة ألؼ الى مايتي ألؼ  عوقب بالحبس مف  حمؼ اليميف الكاذبة في قضية مدنيةمف  
 .ليرة

  .مبـر ع عف يمينو قبؿ أف يبت في الدعوى التي كانت موضوع اليميف بحكـ ولو غيرالعقاب اذا رج ويعفى مف

 

 القضاء في التصرف باالشياء المبرزة امام -1النبذة 

 (480المادة )

 لمقضاء اخفاء واتبلف وتشويو الوثائق المبرزة - 416 المادة   

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004م القانون رق بموجب 480المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

 أتمفو أو شوىو بعد أف أبرزه لمقضاء عوقب بالغرامة مف خمسيف الؼ الى ستماية ألؼ مف تصرؼ بوثيقة أو بشيء آخر أو أخفاه أو 

 .ليرة

  .كؿ طمب ويطبؽ ىذا النص اذا كانت الوثيقة أو الشيء المبرز قد ترؾ عمى أف يقدـ لدى

 

 سير العدالة في الحصانة القضائية واالعمال التي تعرقل -4النبذة 

 (484-482المواد )

 قدح وذم عمى الخطب الممفوظة امام المحاكم - 417 المادة   

المحاكـ عف نية حسنة وفي حدود حؽ الدفاع  عمى الخطب والكتابات التي تمفظ أو تبرز أماـ   أية دعوى ذـ أو قدح ال تترتب   
   .المشروع

 

 خراج الصادر عن القاضيمخالفة امر اإل - 418 المادة   

 :عمى الوجو التالي  ،80/4/8410تاريخ  880االشتراعي رقم  المرسوم بموجب 418 المادة عدل نص   
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وحكـ عميو  فيو تحقيؽ قضائي وخالؼ أمر االخراج الصادر عف القاضي الذي يدير الجمسة أوقفو القاضي ريمف وجد في مكاف يج 
  .تنزليا بو المحكمة ذات الصالحية عند االقتضاء بالتوقيؼ التكديري أربعا وعشريف ساعة فضال عما يتعرض لو مف عقوبات أشد

 

 استعطاف قاضي - 419 المادة   

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 484المادة  الواردة في الغرامة عدلت   

  .ليرة لمصمحة أحد المتداعيف أو ضده عوقب بالغرامة مف عشريف ألؼ الى مئة ألؼ مف استعطؼ قاضيا كتابة كاف أو مشافية 

 

 في ما يحظر نشره -83النبذة 

 (421-420 المادتان)

 وثائق محظر نشرىا - 420 المادة   

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 403المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

 :ألؼ ليرة مف ينشر يعاقب بالغرامة مف خمسيف ألؼ الى مايتي 

 .في جمسة عمنية وثيقة مف وثائؽ التحقيؽ الجنائي أو الجناحي قبؿ تالوتيا - 1

 .المحاكـمذكرات  - 2

 .محاكمات الجمسات السرية - 3

 .  المحاكمات في دعوى نسب - 4

 .المحاكمات في دعاوي الطالؽ أو اليجر - 5

 .ىاكؿ محاكمة منعت المحاكـ نشر  - 6

  .االلواح تطبؽ النصوص السابقة عمى االحكاـ المنشورة عف حسف نية بغير واسطة االعالنات أو ال

 

 فتح اكتتابات - 421 المادة   

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 408المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

فتح  بغرامة ال تجاوز المئة ألؼ ليرة أو باحدى ىاتيف العقوبتيف مف يقدموف عالنية عمىو  يعاقب بالحبس ستة أشير عمى االكثر 
  .أو عطؿ وضرر اكتتابات أو االعالف عنيا لمتعويض عما قضت بو محكمة جزائية مف غرامات أو رسـو

 

 الفصل الثاني

 القضائية في ما يعترض نفاذ القرارات

 القضائية ة القراراتفي الجرائم التي تمس قو  -8النبذة 

 (404-400المواد )

 التصرف باألشياء الموضوعة تحت يد القضاء - 422 المادة   

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 400الفقرة االولى من المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

بكؿ أو بعض ما أؤتمف عميو مف االشياء يعاقب بالحبس  الذي يقدـ قصدا عمى الحاؽ الضرر أو التصرؼ  اف الحارس القضائي 
 .عشريف ألؼ الى مايتي ألؼ ليرة مف شيريف الى سنتيف وبالغرامة مف

 .باىمالو الشيء  غرامة فقط اذا تضررويقضى عميو بال

 :ليالتا عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 400من المادة  0الفقرة  الغرامة الواردة في عدلت 

يد القضاء أو مدعيا ممكيتيا يقدـ قصدا عمى أخذىا أو الحاؽ الضرر بيا أو يخبىء  كؿ شخص آخر مالكا االشياء الموضوعة تحت 
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  .عشريف ألؼ الى مئة ألؼ ليرة أخذ منيا أو تصرؼ بو وىو عالـ بأمره يعاقب بالحبس مف شير الى سنة وبالغرامة مف ما

 

 دابير القضائيةمخالفة الت - 423 المادة   

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 400المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

 :مف مئة ألؼ الى مميوف ليرة يعاقب بالحبس مف شير الى سنة وبالغرامة 

التدابير التي اتخذىا القاضي  مف خالؼ -  2 .يده عمى عقار أخرج منو مف لبث في عقار غير معتد بقرار االخالء أو وضع - 1
 .صيانة لمممكية أو وضع اليد

  .كاف الحبس مف ستة أشير الى سنتيف اذا اقترف الفعؿ بالعنؼ

 

 اعبلن قضائي اخفاء او تمزيق - 424 المادة   

 :التالي عمى الوجو  ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 404المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

 .تنفيذا لحكـ باالدانة عوقب بالغرامة مف خمسيف ألؼ الى مايتي ألؼ ليرة مف أخفى أو مزؽ ولو جزئيا اعالنا عمؽ 

عميو أو متدخال فيو استحؽ فضال  اقترؼ ىو نفسو الجـر المذكور آنفا أو كاف محرضا المحكـو عميو بعقوبة الصاؽ الحكـ قد اذا كاف
  .عف الغرامة الحبس حتى ستة أشير

 

 في فرار السجناء -0النبذة 

 (428-425 المواد)

 تسييل فرار السجناء - 425 المادة   

 .ة أو مخالفة عوقب بالحبس ستة أشير عمى االكثرأو سجف وفاقا لمقانوف عف جنح مف أتاح الفرار أو سيمو لشخص أوقؼ   

المجـر بالحبس مف سنة الى ثالث سنوات  كاف الفار قد أوقؼ أو سجف مف أجؿ جناية يعاقب عمييا بعقوبة جنائية موقتة حكـ عمى اذا
  .لالشغاؿ الشاقة مف ثالث الى سبع سنوات واذا كانت عقوبة الجناية أشد تعرض المجـر

 

 تسييل حارس لفرار السجناء - 426 المادة   

الحالة االولى  السجيف فأتاح لو الفرار أو سيمو يعاقب بالحبس مف ثالثة أشير الى ثالث سنوات في مف كاف مولجا بحراسة أو سوؽ   
اقة مف خمس سنوات سبع سنوات في الحالة الثانية وباالشغاؿ الش السابقة، وباالشغاؿ الشاقة مف ثالث سنوات الى  المذكورة في المادة

 .الحالة الثالثة الى خمس عشرة سنة في

مف شير الى سنة في الحالة االولى المذكورة آنفا والحبس مف  اذا حصؿ الفرار بسبب اىماؿ الحارس او السائؽ كانت عقوبتو الحبس
   .الحالة الثانية ومف سنة الى ثالث سنوات في الحالة الثالثة ستة اشير الى سنتيف في

 

 امداد السجناء بأسمحة - 427 المادة   

الكسر أو  سوقيـ وأمدوىـ تسييال لفرارىـ باسمحة أو بآالت سواىا تؤاتييـ عمى ارتكابو بواسطة مف وكؿ الييـ حراسة السجناء أو   
  .سنوات العنؼ يعاقبوف عف ىذا الفعؿ وحده باالشغاؿ الشاقة الموقتو ال أقؿ مف خمس

  .الموقتة ىذا الفعؿ يعاقب باالشغاؿ الشاقة وكؿ شخص غيرىـ أقدـ عمى

 

 قبض عمى الفار - 428 المادة   

عمى الفار أو حممو عمى تسميـ نفسو خالؿ ثالثة أشير مف فراره دوف أف يكوف قد  تخفض نصؼ العقوبة اذا أمف المجـر القبض   
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  .جريمة اخرى توصؼ بالجناية أو الجنحة ارتكب

 

 الفصل الثالث

 تيفاء الحق تحكمافي اس

 في منع استيفاء الحق بالذات -8النبذة 

 (431-429 المواد)

 استيفاء الحق بالذات - 429 المادة   

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 404المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

الصالحية بالحاؿ عمى نزع ماؿ في حيازة الغير أو استعماؿ  وىو قادر عمى مراجعة السمطة ذات   مف أقدـ استيفاء لحقو بالذات 
  .عوقب بغرامة ال تجاوز المايتي ألؼ ليرة العنؼ باالشياء فأضر بيا

 

 ستيفاء الحق بالذات بالعنفا - 430 المادة   

بالمجوء الى اكراه معنوي عوقب الفاعؿ بالحبس  عمى االشخاص أو   في المادة السابقة بواسطة العنؼ اذا اقترؼ الفعؿ المذكور   
 .المحددة أعاله ر عمى االكثر فضال عف الغرامةستة أشي

االكراه شخص مسمح أو جماعة مف ثالثة أشخاص أو أكثر  وتكوف عقوبتو الحبس مف ثالثة أشير الى سنتيف اذا استعمؿ العنؼ أو
  .ولو غير مسمحيف

 

 وقف المبلحقة بناء عمى شكوى المتضرر - 431 المادة   

  .بال شكوى لفريؽ المتضرر اذا لـ تقترف الجنحة المذكورة بجريمة اخرى تجوز مالحقتياعمى شكوى ا تتوقؼ المالحقة   

 

 في المبارزة -0النبذة 

 (436-432 المواد)

 مبارزة - 432 المادة   

  .سنة عقوبة المبارزة مف شير الى   

 

 دعوة الى المبارزة - 433 المادة   

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 400المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

  .لؼ ليرةواف رفضت، عقوبتيا الغرامة مف خمسيف ألؼ الى أربعماية أ الى المبارزة  كؿ دعوة 

 

 رفض التحدي لممبارزة - 434 المادة   

  .تحداه آخر عالنية أو استيدفو لالزدراء العاـ النو لـ يتحد امرءا لممبارزة أو لـ يمب مف يعاقب بالعقوبة نفسيا مف أىاف   

 

 موت نتيجة المبارزة - 435 المادة   

الحالة  كانت العقوبة في الحالة االولى االعتقاؿ مف ثالث الى سبع سنوات وفيالى تعطيؿ دائـ  اذا أفضت المبارزة الى الموت أو   
  .الثانية الحبس مف سنة الى ثالث سنوات

 

 اعفاء الطبيب المسعف من العقوبة - 436 المادة   
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  .المتبارزيف  الطبيب أو الجراح الذي أسعؼ يعفى مف العقوبة   

 

 الباب الخامس

 العامة في الجرائم المخمة بالثقة

 الفصل االول

 الرسمية والعممة واالسناد المالية العامة في تقميد خاتم الدولة والعمبلت

 الرسمية ماتفي تقميد خاتم الدولة والعبل -8النبذة 

 (404-402المواد )

 تقميد خاتم الدولة - 437 المادة   

المقمد وىو عمى بينة مف االمر عوقب باالشغاؿ الشاقة سبع  أو خاتـ دولة أجنبية أو استعمؿ الخاتـ   مف قمد خاتـ الدولة المبنانية   
 .سنوات عمى االقؿ

 .أخرى عوقب باالشغاؿ الشاقة الموقتة استعمؿ دوف حؽ خاتـ الدولة المبنانية أو قمد دمغة خاتميا أو دمغة خاتـ دولة أجنبية مف

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 402من المادة  0الفقرة  الغرامة الواردة في عدلت 

  .ال تػنقص عف الخمسماية ألؼ ليرة ويستحؽ المجـر في كمتا الحالتيف غرامة 

 

 تقميد عبلمات رسمية - 438 المادة   

 .أو مطرقة خاصة بادارة عامة لبنانية كانت أو أجنبية أو قمد دمغة تمؾ االدوات مف قمد خاتما أو ميسما أو طابعا   

 .مزورة المذكورة في الفقرة السابقة صحيحة كانت أو  استعمؿ لغرض غير مشروع أي عالمة مف العالمات الرسمية ومف

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 401من المادة  0 الفقرة الغرامة الواردة في عدلت 

  .وبالغرامة مف مئة ألؼ الى ستماية ألؼ ليرة عوقب بالحبس مف سنة الى ثالث سنوات 

 

 اعفاء مقترف التقميد من العقاب - 439 المادة   

  .أو مالحقة العقاب اذا أتمؼ المادة الجرمية قبؿ أي استعماؿ المعاقب عميو في ىذه النبذة يعفى مف مف اقترؼ التقميد   

 

 العامة في تزوير العممة واالسناد -0النبذة 

 (444-443المواد )

 تزوير عممة ذىبية او فضية - 440 المادة   

 :يالتال عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 443المادة الغرامة الواردة في عدلت   

أو اشترؾ وىو عمى بينة مف    أو عرفا في لبناف أو في دولة أخرى بقصد ترويجيا مف قمد عممة ذىبية أو فضية متداولة شرعا 
أجنبية عوقب باالشغاؿ الشاقة مدة ال تنقص عف  يجيا أو بادخاليا الى البالد المبنانية أو بالد دولةباصدار العممة المقمدة أو بترو  االمر

  .ليرة عمى االقؿ خمس سنوات وبغرامة تبمغ الخمسماية ألؼ

 

 تزوير عممة غير ذىبية وفضية - 441 المادة   

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440اريخ ت 004القانون رقم  بموجب 448المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

 المادة السابقة تتعمؽ بعممة معدنية غير الذىب والفضة كانت العقوبة االشغاؿ الشاقة اذا كانت احدى الجرائـ المنصوص عمييا في 

  .الموقتة والغرامة مف مايتي ألؼ ليرة الى مميوني ليرة
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 تزييف عممة - 442 المادة   

 السابقة مف أقدـ بقصد ترويج عممة متداولة شرعا أو عرفا في لبناف أو في دولة أجنبية المنصوص عمييا في المادةيعاقب بالعقوبات    

وىو عمى بينة مف االمر باصدار عممة مزيفة  عمى تزييفيا اما بانقاص وزنيا أو بطالئيا بطالء يتوىـ معو أنيا أكثر قيمة أو اشترؾ
  .الى البالد المبنانية أوالى بالد دولة أجنبية ادخالياعمى ىذه الصورة، أو بترويجيا أو ب

 

 تزوير اوراق النقد - 443 المادة   

 :عمى الوجو التالي ،80/4/8410تاريخ  880رقم   تراعياالش المرسوم بموجب 443 المادة نص عدل   

أو اشترؾ باصدارىا أو    المصرفية المبنانية واالجنبية الصادرة باذف الدولة بقصد ترويجيا 111اوراؽ النقد  مف قمد أوراؽ النقد أو 
  .441عوقب بالعقوبات المنصوص عمييا في المادة الػ  بترويجيا

 

 تزوير أسناد - 444 المادة   

أو الى  وىو عالـ باالمر باصدار أوراؽ مزيفة أو بترويجيا أو بادخاليا الى البالد المبنانية مف زّور أسناد كالتي ذكرت أنفا أو اشترؾ   
  .441الػ  المادة  ى عوقب بالعقوبات المنصوص عمييا فيبالد دولة أخر 

 

 تصنيع وعرض ونقل وترويج عممة - 445 المادة   

 :عمى الوجو التالي ،80/4/8410تاريخ  880رقم   االشتراعي سومالمر  بموجب 445 المادة نص عدل   

أو عرفا في  مف صنع أو عرض أو نقؿ بقصد االتجار أو روج قطعا معدنية مقمدا بيا عممة متداولة شرعا يعاقب بالحبس والغرامة 
المصرفية المبنانية واالجنبية  111النقد   راؽالنقدي أو أو  التباس بينيا وبيف الورؽ لبناف أو في بالد أخرى أو أوراقا مطبوعة قد يقع

  .الدولة الصادرة باذف

 

 قبض وترويج عممة وأوراق نقدية - 446 المادة   

القانون رقم  بموجب عمى الوجو التالي ثم عدلت الغرامات الواردة فيو ،80/4/8410تاريخ  880رقم   االشتراعي المرسوم  بموجب 446 المادة نص عدل   
  :27/5/1993 تاريخ 004

لدولة مقمدة أو ا المصرفية المبنانية واالجنبية الصادرة باذف 111أو أوراقا نقدية أو اوراؽ النقد  مف قبض عف نية حسنة قطعا مف العممة 
  .المايتي الؼ ليرة مزيفة أو مزورة وروجيا بعد أف تحقؽ مف عيوبيا عوقب بغرامة ال تجاوز

 

 اعادة اوراق نقدية باطمة الى التعامل - 447 المادة   

 :عمى الوجو التالي ،80/4/8410تاريخ  880رقم   االشتراعي المرسوم بموجب 447 المادة عدل نص   

المصرفية المبنانية واالجنبية  111مف أعاد الى التعامؿ وىو عالـ باالمر عممة أو اوراقا نقدية أو أوراؽ النقد  يستحؽ العقوبة نفسيا 
  .بيا بطؿ التعامؿ  ولة أو اسنادا لالمرالصادرة باذف الد

 

 صنع ادوات وآالت معدة لتزييف العممة - 448 المادة   

القانون رقم  بموجب عمى الوجو التالي ثم عدلت الغرامات الواردة فيو ،80/4/8410تاريخ  880رقم   االشتراعي المرسوم بموجب 448 المادة عدل نص   
 :27/5/1993 تاريخ 004

باذف الدولة  المصرفية المبنانية واالجنبية الصادرة 111تزييؼ أو تزوير العممة أو أوراؽ النقد  ادوات معدة لتقميد أومف صنع آالت أو  
 .المؤقتة وبالغرامة مايتي ألؼ ليرة عمى االقؿ أو حصؿ عمييا بقصد استعماليا عمى وجو غير مشروع عوقب باالشغاؿ الشاقة

  .ى عممو بأمرىا عوقب بالحبس سنة عمى االقؿعم ومف اقتنى تمؾ اآلالت أو االدوات
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 حيازة أدوات وآالت لتزييف العممة - 449 المادة   

 :عمى الوجو التالي ،80/4/8410تاريخ  880رقم   شتراعياال المرسوم بموجب 449 المادة عدل نص   

العممة أو الورؽ النقدي أو  الجنائية المنصوص عمييا في المادة السابقة مف وجد حائزا االت أو ادوات معدة لصنع يعاقب بالعقوبات 
  .مشروع أوراؽ النقد المصرفية واستعماليا عمى وجو غير

 

 التمغة واوراق في تزوير الطوابع -0النبذة 

 (408-403المادتين )

 تقميد وتزوير اوراق التمغة او الطوابع - 450 المادة   

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 403المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

روجيا  بع البريد بقصد استعماليا عمى وجو غير مشروع أواالميرية وطوابع االيصاالت أو طوا مف قمد أو زّور أوراؽ التمغة أو الطوابع 
  .مئة ألؼ ليرة عمى عممو بأمرىا عوقب باالشغاؿ الشاقة المؤقتة حتى خمس سنوات وبغرامة أقميا

 

 استعمال طوابع مزورة - 451 المادة   

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 408المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

 وبالغرامة مف خمسيف الؼ الى مايتي ألؼ ليرة مف استعمؿ وىو عالـ باالمر أحد الطوابع يعاقب بالحبس مف ثالثة أشير الى سنة 

  .المقمدة او المزورة أو طابعا سبؽ استعمالو

 

 احكام شاممة

 (400المادة )

 من العقوبةحاالت اعفاء المشترك في التزوير  - 452 المادة   

ىذا الفصؿ وانبأ السمطة بيذه الجناية  العقوبة مف اشترؾ باحدى الجنايات المنصوص عمييا في النبذتيف الثانية والثالثة مف يعفى مف   
 .قبؿ اتماميا

المالحقات، عمى سائر المجرميف أو عمى الذيف يعرؼ مختبأىـ فتخفض عقوبتو  ، ولو بعد بدء  القبض أما المدعى عميو الذي يتيح
  .251الػػ  المادة ما نصت عميو فقط عمى نحو

 

 الفصل الثاني

 في التزوير

 (455-453 المواد)

 تعريف التزوير - 453 المادة   

 :عمى الوجو التالي ،80/4/8410ريخ تا 880رقم   االشتراعي المرسوم بموجب 453 المادة نص عدل   

 ، بدافع احداث ضرر  الوقائع أو البيانات التي يثبتيا صؾ أو مخطوط يشكؿ مستندا ىو تحريؼ متعمد لمحقيقة، في   التزوير 

  اجتماعي مادي أو معنوي أو.  

 

 ستعمال مزّورا - 454 المادة   

   .استعمؿ المزور وىو عالـ بأمره يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسيا مف   
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 تخفيض عقوبة ارتكاب التزوير او استعمال مزّور - 455 المادة   

  .251لممادة الػ   ارتكب التزوير أو استعمؿ المزور بقصد اثبات أمر صحيح خفضت العقوبة وفقا اذا   

 

 في التزوير الجنائي -8النبذة 

 (460-456 المواد)

 ارتكاب موظف تزوير مادي - 456 المادة   

 :بالوظيفة يرا ماديا في أثناء قياموالمؤقتة خمس سنوات عمى االقؿ الموظؼ الذي يرتكب تزو  يعاقب باالشغاؿ الشاقة   

واما بما   .امضاءا مزورا واما بصنع صؾ أو مخطوط أما باساءتو استعماؿ امضاء أو خاتـ أو بصمة اصبع واجماال بتوقيعو
اذا كاف السند المزور مف  وال تنقص العقوبة عف سبع سنوات  .في مضموف صؾ أو مخطوط  مف حذؼ أو اضافة أو تغيير يرتكبو

 .السندات التي يعمؿ بيا الى أف يدعي تزويرىا

  .ىذه المادة في حاؿ اتالؼ السند اتالفا كميا أو جزئيا أحكاـتطبؽ 

 

 ارتكاب موظف التزوير ضمن اختصاصو - 457 المادة   

 :عمى الوجو التالي ،80/4/8410تاريخ  880رقم   االشتراعي المرسوم بموجب 457 المادة عدل نص   

اختصاصو فيحدث تشوييا  المنصوص عمييا في المادة السابقة مع الفارؽ المبيف فييا الموظؼ الذي ينظـ سندا مف يعاقب بالعقوبات  
 :في موضوعو أو ظروفو

 .أؤتمف عميو أما باساءتو استعماؿ امضاء عمى بياض

 .أمموىا و بتدوينو مقاوالت أو أقواال غير التي صدرت عف المتعاقديف أو التيأ

ا أو بتحريفو أي واقعة أخرى باغفالو أمرا أنيا معترؼ بي أو وقائع غير معترؼ بيا عمى  أو باثباتو وقائع كاذبة عمى أنيا صحيحة
  .صحيح أو ايراده عمى وجو غير

 

 الشخصية ارتكاب رجل الدين التزوير في المعامبلت المتعمقة باألحوال - 458 المادة   

 :عمى الوجو التالي ،80/4/8410تاريخ  880رقم   االشتراعي المرسوم بموجب 458 المادة نص عدل   

القانوف والمتعمقة باالحواؿ  العاميف لتطبيؽ المواد السابقة رجاؿ الديف في المعامالت التي يقوموف بيا بحكـ ينزؿ منزلة الموظفيف 
  .واالنظمة اعطاء الصفة الرسمية لسند أو المضاء أو لخاتـ لؾ كؿ مف أجيز لو بحكـ القوانيفالشخصية وباالوقاؼ وكذ

 

 عقوبة مرتكبي التزوير في األوراق الرسمية - 459 المادة   

الشاقة  تزويرا في االوراؽ الرسمية باحدى الوسائؿ المذكورة في المواد السابقة باالشغاؿ الذيف يرتكبوف  االشخاص يعاقب سائر   
   .الموقتة في الحاالت التي ال ينص فييا القانوف عمى خالؼ ذلؾ

 

 اوراق رسمية - 460 المادة   

 :عمى الوجو التالي ،80/4/8410 تاريخ 880رقم   االشتراعي المرسوم  بموجب 460 المادة نص عدل   

 :لتطبيؽ المواد السابقة   تعد كاالوراؽ الرسمية 

سواء  التجارة وما يمييا مف قانوف 453المواد  في ييااالسيـ والسندات وشيادات االيداع وسائر سندات القيـ المنقولة المنصوص عم - 1
 .لمشركات او المؤسسات اصدارىا في لبناف أو في دولة أخرى كانت اسمية أو لمحامؿ أو لالمر، التي يجيز القانوف

المبنانية أو االجنبية، الصادرة عف المراجع  العممية الشيادات -  3 .وقيوده ومستنداتو واسناده المالية سجالت مصرؼ لبناف - 2
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مؤسسة عممية  الجامعات والمفروضة مف أجؿ ممارسة مينة أو عمؿ أو وظيفة أو مف أجؿ االنتساب الى الرسمية أو المعاىد العميا أو
 .أخرى

  .الرسمية التي تصدرىا االدارات والييئات  ليانصيبأوراؽ ا - 4

 

 الرسمية في تزوير السجبلت والبيانات -0النبذة 

 (400-408المادتان )

 زوير السجبلت الرسميةت - 461 المادة   

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004رقم   القانون بموجب 408المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

أو أغفؿ تدويف أمور صحيحة فييا عوقب  خاضعة لمراقبة السمطة فدوف فييا أمورا كاذبة  مف وجب عميو قانونا أف يمسؾ سجالت 
  .عمى االقؿ اذا كاف الفعؿ مف شأنو ايقاع السمطة في الغمط بالحبس مف شير الى سنة وبالغرامة مئة ألؼ ليرة

 

 ابراز وثيقة مقمدة - 462 المادة   

أساسا  عالـ باالمر وثيقة مقمدة أو محرفة أو منظمة عمى وجو يخالؼ الحقيقة ومعدة الف تكوف مف أبرز وىو يعاقب بالعقوبة نفسيا   
االدارات العامة واما لممراقبة القانونية عمى أعماؿ  أما لحساب الضرائب أو الرسـو أو غير ذلؾ مف العوائد المتوجبة لمدولة أو الحدى

  .  المجـر المتعمقة بميمتو

 

 في الشيادات الكاذبة -0النبذة 

 (468-463 المادتان)

 تزوير وثائق رسمية - 463 المادة   

واستعيض عنو  ،8/12/1995 تاريخ 412القانون رقم  بموجب ثم الغي ىذا النص 112/1983 المرسوم االشتراعي رقم بموجب 463 المادة نص عدل   
 :التالي بالنص

عمى تزوير تذكرة ىوية او   عقوبات، 457و 456المادتيف   ييا فيالوسائؿ المنصوص عم مف أقدـ بأي وسيمة مادية او معنوية مف 
  .ثالث سنوات يعاقب بالحبس مف ستة اشير الى   او سمة دخوؿ   او جواز سفر   شيادة اخراج قيد

 

 التحويلتزوير باالختبلق او التحريف او  - 464 المادة   

 :عمى الوجو التالي 80/4/8410تاريخ  880رقم   االشتراعي المرسوم بموجب 464 المادة عدل نص   

صيد أو حمؿ  أقدـ باالختالؽ أو التحريؼ أو التحويؿ عمى تزوير تذكرة مرور أو رخصة الى سنتيف مف يعاقب بالحبس مف شيريف 
 .العدلي سالح أو قيادة سيارة أو تذكرة ناخب أو وثيقة نقؿ أو نسخة عف السجؿ

 :ويعاقب بالعقوبة نفسيا

 .ة مضممة اخرىكاذبة أو بانتحاؿ اسـ غير اسمو أو بأي وسيم مف حصؿ عمى احدى ىذه الوثائؽ بذكر ىوية - 1

 .الوثائؽ المعطاة باسـ غير اسمو أو بيوية غير ىويتو مف استعمؿ احدى ىذه - 2

  .ىذه الوثائؽ مع عممو بانتحاؿ االسـ أو اليوية الموظؼ الذي يسمـ احدى - 3

 

 ممغاة - 465 المادة   

  :80/4/8410تاريخ  880االشتراعي رقم  المرسوم بموجب 465 المادة نص الغي   

 

 شيادة كاذبة - 466 المادة   
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معدة لكي تقدـ الى    عامة أو مينة طبية أو صحية عمى أعطاء شيادة كاذبة مف أقدـ حاؿ ممارستو وظيفة عامة أوخدمة   
 .الناس العامة أو مف شأنيا أف تجر عمى الغير منفعة غير مشروعة أو أف تمحؽ الضرر بصالح أحد السمطة

زور بواسطة التحريؼ شيادة كالتي ألمحت الييا المادة  أو  ي الفقرة السابقةومف اختمؽ بانتحالو اسـ احد االشخاص المذكوريف ف
 .المذكورة

 .شيريف الى سنتيف عوقب بالحبس مف

عف ستة  فال ينقص الحبس  لتبرر االعفاء مف خدمة عامة بة قد أعدت لكي تبرز أماـ القضاء أوواذا كانت الشيادة الكاذ
   .أشير

 

 اوراق تبميغ - 467 المادة   

 :عمى الوجو التالي ،80/4/8410تاريخ  880رقم   شتراعياال المرسوم بموجب 467 المادة نص عدل   

والتقارير التي يحررىا رجاؿ  يحررىا المباشروف وسائر العامميف في الدولة واالدارات العامة وكذلؾ المحاضر اف اوراؽ التبميغ التي 
  .في ىذه المادة كورة، وتعاقب بالعقوبة المذ 463المادة  في الضابطة العدلية تنزؿ منزلة الوثائؽ المذكورة

 

 شيادة حسن سموك أو فقر - 468 المادة   

 .حتى ستة أشير فقر عوقب بالحبس  حسف سموؾ أو شيادة أو زور شيادة  مف وضع تحت اسـ مستعار   

  .موظؼ اذا وضعت الشيادة تحت اسـ موظؼ أو تناوؿ التزوير شيادة صادرة عف وتكوف العقوبة مف شير الى سنة

 

 في انتحال اليوية -4النبذة 

 (470-469 المادتان)

 ىوية كاذبة - 469 المادة   

الناس عوقب بالحبس  االضرار بحقوؽ أحد قصد جمب المنفعة لنفسو أو لغيره أو بنية   مف تقدـ الى سمطة عامة بيوية كاذبة   
  .العقوبات الجنائية في حاؿ تواطئو مع موظؼ عاـ مف شيريف الى سنتيف فضال عما قد يتعرض لو مف

 

 اثبات ىوية كاذبة امام السمطات العامة - 470 المادة   

  .أماـ السمطات العامة كاذبةنفسيا عمى كؿ شخص يثبت عف عمـ منو في االحواؿ المذكورة آنفا ىوية أحد الناس ال تفرض العقوبة   

 

 في تزوير االوراق الخاصة -0النبذة 

 (472-471 المادتان)

 ارتكاب التزوير في اوراق خاصة - 471 المادة   

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 428المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

عوقب بالحبس مف سنة الى ثالث  457و 456المادتيف الػ  باحدى الوسائؿ المحددة في   صةمف ارتكب التزوير في اوراؽ خا 
  .ليرة سنوات وبغرامة أقميا مئة ألؼ

 

 عقوبة جرم التزويراعفاء المجرم من  - 472 المادة   

 .بالفعؿ الجرمي قبؿ االستعماؿ والمالحقة أعفي مف العقاب اذا أقر المجـر   

  .251 المادة الػ في الجـر بعد استعماؿ المزور وقبؿ الشكوى أو المالحقة فتخفض العقوبة عمى نحو ما جاء أما اذا حصؿ االقرار عف
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 الباب السادس

 والعائمة في الجرائم التي تمس الدين

 الفصل االول

  في الجنح التي تمس الدين

 في ما يمس الشعور الديني -8النبذة 

 (475-473 المواد)

 تجديف عمى اسم اهلل - 473 المادة   

   .بالحبس مف شير الى سنة عالنية عوقب مف جدؼ عمى اسـ اهلل   

 

 تحقير الشعائر الدينية - 474 المادة   

 :التالي وابدل بالنص 1/12/1954 قانون بموجب 474 المادة نص الغي   

عالنية أو حث عمى االزدراء  التي تمارس   عمى تحقير الشعائر الدينية 209 المادة في مف أقدـ باحدى الطرؽ المنصوص عمييا 
  .سنوات الى ثالث باحدى تمؾ الشعائر عوقب بالحبس مف ستة أشير

 

 بالعبادة تشويش االحتفاالت الدينية وىدم األبنية الخاصة - 475 المادة   

 :التالي وابدل بالنص 1/12/1954 قانون بموجب 475 المادة نص الغي   

 :سنوات يعاقب بالحبس مف ستة أشير الى ثالث 

   الدينية المتعمقة بتمؾ الطقوس أو الرسـومف أحدث تشويشا عند القياـ باحدى الطقوس أو باالحتفاالت  - 1

 .أو عرقميا بأعماؿ الشدة أو التيديد

  .وغيرىا مما يكرمو أىؿ الديانة أو فئة مف الناس أو أشعرتيا  مف ىدـ أو حطػـ أو شػوه أو دنس أو نجس أبنية خصت بالعبادة - 2

 

 في تغيير المذىب -0النبذة 

 (476 المادة)

 ن الحكام تغيير المذىبمخالفة رجال الدي - 476 المادة   

القانون رقم  بموجب اردة فيوعمى الوجو التالي ثم عدلت الغرامات الو  ،80/4/8410تاريخ  880رقم   االشتراعي المرسوم بموجب 476 المادة عدل نص   
 :27/5/1993 تاريخ 004

عند الحاجة مف  القانونية المتعمقة بتغيير الديف أو المذىب أو احتفؿ بالزواج الديني دوف أف يتثبت اذا خالؼ أحد رجاؿ الديف االحكاـ 
  .خمسماية الؼ ليرة أف االحكاـ المذكورة قد روعيت عوقب بالغرامة مف خمسيف الؼ الى

 

 احكام شاممة

 (422المادة )

 00والرابعة من المادة  منع مرتكبي الجرائم الماّسة بالدين والعائمة في الحقوق الواردة في الفقرة الثانية - 477 المادة   

 474المواد  في اذا اقترؼ احدى الجرائـ الواردة 65والرابعة مف المادة الػ  الفقرتيف الثانية  المذكورة في يمكف منع المجـر مف الحقوؽ   
  .476الى 

 

 المخمة بنظام دفنيم في التعدي عمى حرمة االموات وفي الجرائم -0النبذة 

 (410-421المواد )
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 تشويش احتفاالت الموتى - 478 المادة   

  .سنة حفالت الموتى أو عرقميا بأعماؿ الشدة أو التيديد عوقب بالحبس مف شيريف الى مف أحدث تشويشا في المأتـ أو   

 

 سرقة واتبلف جثة - 479 المادة   

 د اخفاء الموت أو الوالدة فمفعوقب بالحبس مف شير الى سنة، واذا حصمت السرقة بقص مف سرؽ أو أتمؼ جثة كميا أو بعضيا   

  .شيريف الى سنتيف

 

 تشريح جثة لغرض عممي - 480 المادة   

 :التالي عمى الوجو 02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 413المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

لغرض  تة أشير أو باحدى العقوبتيف مف أقدـخمسماية ألؼ ليرة وبالحبس مدة ال تزيد عمى س يعاقب بالغرامة مف خمسيف ألؼ الى 
  .آخر أو عمى استعماليا بأي وجو  عممي أو تعميمي دوف موافقة مف لو الحؽ عمى أخذ جثة أو تشريحيا

 

 االعتداء عمى حرمة القبور - 481 المادة   

 :سنتيف يعاقب بالحبس مف شيريف الى   

 .أو تحطيميا أو تشويييا مف ىتؾ أو دنس حرمة القبور أو انصاب الموتى أو أقدـ قصدا عمى ىدميا - 1

  .االموتى أو بصيانة المقابر أو تزييني مف دنس أو ىدـ أو حطـ أو شوه أي شيء آخر خص بشعائر - 2

 

 دفن ميت دون مراعاة األصول القانونية - 482 المادة   

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 410المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

 :عشريف ألؼ الى مايتي ألؼ ليرة يعاقب بالتوقيؼ التكديري وبالغرامة مف 

 االصوؿ القانونية أو يخالفوف بأي صورة كانت القوانيف واالنظمة المتعمقة بالدفف أو وف مراعاةمف يقدموف عمى دفف ميت أو ترميده د

 .  الترميد

  .الدة كانت العقوبة مف شيريف الى سنتيفالو  اذ وقع الفعؿ بقصد اخفاء الموت أو

 

 الفصل الثاني

 العائمة في الجرائم التي تمس

 في الجرائم المتعمقة بالزواج -8النبذة 

 (486-483 المواد)

 زواج قاصر - 483 المادة   

 :لتاليا عمى الوجو 02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 410المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

 يتـ الثامنة عشرة مف عمره دوف أف يدوف في العقد رضى مف لو الوالية عمى القاصر او اف اذا عقد أحد رجاؿ الديف زواج قاصر لـ 

  .ليرة يستعاض عنو باذف القاضي عوقب بالغرامة مف خمسيف ألؼ الى خمسماية ألؼ

 

 عقد زواج قبل اتمام المعامبلت القانونية - 484 المادة   

التي ينص عمييا القانوف أو االحواؿ  العقوبة نفسيا رجؿ الديف الذي يعقد زواجا قبؿ أف يتـ االعالنات وسائر المعامالت يستحؽ   
  .عدتيا الشخصية أو يتولى زواج امرأة قبؿ انقضاء
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 زواج شرعي - 485 المادة   

 .زواجو بسبب زواج سابؽ عوقب بالحبس مف شير الى سنة عمى عممو ببطالف  مف تزوج بطريقة شرعية   

 .السابقة الديف الذي يتولى عقد الزواج المذكور عمى عممو بالرابطة الزوجية ويستيدؼ العقوبة نفسيا رجؿ

  :80/4/8410تاريخ  880االشتراعي رقم  المرسوم  بموجب 485 المادة الى لنص التالياضيف ا 

ويحكـ باسقاط جنسية الزوجة المكتسبة   المبنانية أجنبية بيدؼ منحيا الجنسيةيعاقب باالشغاؿ الشاقة الموقتة كؿ لبناني يتزوج مف  - 
  .الزواج وتنزؿ بيا العقوبة نفسيا بفعؿ ىذا

 

 رأة زانيةام - 486 المادة   

  .السابقة ممثمو المتعاقديف والشيود الذيف حضروا الزواج بصفتيـ ىذه ينزؿ منزلة رجاؿ الديف لتطبيؽ االحكاـ   

 

 العيمية في الجنح المخمة باالداب -0النبذة 

 (448-412المواد )

 زنا في البيت الزوجي - 487 المادة   

نفسيا عمى شريؾ الزانية اذا كاف متزوجا، واال  ويقضى بالعقوبة  .أشير الى سنتيفثالثة  تعاقب المرأة الزانية بالحبس مف   
 .فبالحبس مف شير الى سنة

والوثائؽ الخطية  اال ما نشأ منيا عف الرسائؿ   ف أدلة الثبوت عمى الشريؾاالقرار القضائي والجنحة المشيودة ال يقبؿ م فيما خال
  .التي كتبيا

 

 جياراً  ارتكاب الزوج الزنا في البيت الزوجي واتخاذه خميمة - 488 المادة   

 .كاف في أي مكاف  الزنا في البيت الزوجي أو اتخذ لو خميمة جيارا يعاقب الزوج بالحبس مف شير الى سنة اذا ارتكب   

  .بالمرأة الشريؾ وتنزؿ العقوبة نفسيا

 

 أصول مبلحقة فعل الزنا - 489 المادة   

 .المدعي الشخصي واتخاذ صفة   الزوج  بشكوى ال يجوز مالحقة فعؿ الزنا اال   

 .معا اال والزوج  المتدخؿ ال يالحؽ الشريؾ أو

 .ال تقبؿ الشكوى مف الزوج الذي تـ الزنا برضاه

 .عمـ الزوجثالثة أشير عمى اليـو الذي اتصؿ فيو الجـر ب ال تقبؿ الشكوى بانقضاء

 .والدعوى الشخصية عف سائر المجرميف   الزوجة يسقط دعوى الحؽ العاـ اسقاط الحؽ عف الزوج أو

  .تسقط الشكوى رضي الرجؿ باستئناؼ الحياة المشتركة اذا

 

 سفاح القربى - 490 المادة   

ىـ  أو ألـ أو مفكانوا أو غير شرعييف أو بيف االشقاء والشقيقات واالخوة واالخوات ألب  بيف االصوؿ والفروع شرعييف   السفاح   
 .بمنزلة ىؤالء جميعا مف االصيرة يعاقب عميو بالحبس مف شيريف الى سنتيف

 .سنوات كاف الحد المجرميف عمى اآلخر سمطة شرعية أو فعمية فالعقوبة مف سنة الى ثالث اذا

  .يمكف منع المجـر مف حؽ الوالية
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 اصول مبلحقة سفاح القربى - 491 المادة   

 .الرابعة المادة السابقة بناء عمى شكوى قريب أو صير أحد المجرميف حتى الدرجة فاح الموصوؼ فييالحؽ الس   

  .وتباشر المالحقة بال شكوى اذا أدى االمر الى الفضيحة

 

 وبنوتو في الجرائم المتعمقة بالولد -0النبذة 

 (444-440المواد )

 خطف ولد - 492 المادة   

 :عمى الوجو التالي ،80/4/8410تاريخ  880رقم   االشتراعي المرسوم وجببم 492 المادة نص عدل   

 .الموقتة عوقب باالشغاؿ الشاقة   الى امرأة ولدا لـ تمده دوف السابعة مف عمره أو أبدؿ ولدا بآخر أو نسب مف خطؼ أو خبأ ولدا 

لمتعمقة بأحواؿ الولد نتيجتيا أزالة أو تحريؼ البينة ا الغرض مف الجريمة أو كانت  وال تنقص العقوبة عف خمس سنوات اذا كاف
  .صورية عف السجالت الرسمية الشخصية أو تدويف أحواؿ شخصية

 

 ايداع ولد مأوى المقطاء - 493 المادة   

 :عمى الوجو التالي ،80/4/8410تاريخ  880رقم   االشتراعي المرسوم بموجب 493 المادة نص عدل   

بو عوقب باالشغاؿ  المقطاء وكتـ ىويتو حاؿ كونو مقيدا في سجالت النفوس ولدا شرعيا أو غير شرعي معترؼ مف أودع ولدا مأوى 
  .الشاقة الموقتة

 

 حوال الشخصيةتحريف بينات المتعمقة باأل - 494 المادة   

 :عمى الوجو التالي ،80/4/8410تاريخ  880رقم   االشتراعي المرسوم بموجب 494 المادة عدل نص   

الناس الشخصية يعاقب  ت في المواد السابقة يرمي الى ازالة أو تحريؼ البينة المتعمقة بأحواؿ أحدالتي ذكر  كؿ عمؿ غير االعماؿ 
  .عميو باالشغاؿ الشاقة المؤقتو

 

 في التعدي عمى حق حراسة القاصر -4النبذة 

 (497-495 المواد)

 خطف قاصر - 495 المادة   

 :التالي عمى الوجو 02/0/8440تاريخ  004قانون رقم ال بموجب 440المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

نزعو عف سمطة مف لو عميو الوالية أو الحراسة عوقب  ولو برضاه قصد  دوف الثامنة عشرة مف عمره   مف خطؼ أو أبعد قاصرا 
 .سنوات وبالغرامة مف خمسيف ألؼ الى مايتي ألؼ ليرة بالحبس مف ستة أشير الى ثالث

  .المؤقتو خطؼ أو أبعد بالحيمة أو القوة كانت العقوبة االشغاؿ الشاقةالثانية عشرة مف عمره أو  واذا لـ يكف القاصر قد أتـ

 

 مخالفة األب واألم ألمر القاضي بإحضار قاصر - 496 المادة   

 :التالي عمى الوجو 02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 440المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

احضار قاصر لـ يتـ الثامنة عشرة مف عمره يعاقب  فيرفض أو يؤخر   القاضي أمر األب واألـ وكؿ شخص آخر ال يمتػثؿ 
  .وبالغرامة مف خمسيف الؼ الى مايتي الؼ ليرة بالحبس مف ثالثة أشير الى سنتيف

 

 ارجاع قاصر قبل صدور الحكم - 497 المادة   

قدمو المجـر الذي أرجع القاصر أو  عف  251المادة الػ   عمييا في المواد السابقة بالمقدار المعيف في تخفض العقوبات المنصوص   
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 .قبؿ صدور أي حكـ

  .التكرار ال يطبؽ ىذا النص في حالة

 

 في تسييب الولد او العاجز -0النبذة 

 (500-498 المواد)

 تسييب ولد - 498 المادة   

أو نفسية عوقب  بسبب حالة جسدية  أي شخص آخر ال يممؾ حماية نفسو مف طرح أو سيب ولدا دوف السابعة مف عمره أو   
 .بالحبس مف ثالثة أشير الى سنة

  .مكاف قفر كاف العقاب مف سنة الى ثالث سنوات اذا طرح الولد أو العاجز أو سيب في

 

 و او تسييبوموت ولد نتيجة طرح - 499 المادة   

في حالة الطرح  191 المادة الػ الحكاـ لممجنى عميو مرضا أو أذى أو أفضت بو الى الموت أوخذ بيا المجـر وفاقا اذا سببت الجريمة   
في  189 المادة الػ الحكاـ توقع تمؾ النتيجة أو اعتقد أف بامكانو اجتنابيا وأوخذ بيا وفاقا ر اذا لـ يكف قدوالتسييب في مكاف غير مقف

  .ؿ بالمخاطرالنتيجة وقب حالة الطرح أو التسييب في مكاف مقفر كمما توقع

 

 موت ولد نتيجة تسييبو من قبل احد أصولو - 500 المادة   

معالجتو أو تربيتو شددت العقوبة عمى  المجـر أحد أصوؿ الولد أو العاجز أو أحد االشخاص الموليف حراستو أو مراقبتو أو اذا كاف   
 .257 المادة الػ نحو ما نصت عميو

  .فاعمة أو متدخمة عمى طرح مولودىا أو تسييبو صيانة لشرفيا ال يطبؽ ىذا النص عمى الوالدة التي اقدمت محرضة أو 

 

 تخمي عن قاصر مقابل مال - مكرر 500 المادة   

 :13/5/1993 تاريخ 004القانون رقم  بموجب التالية مكرر 033المادة  احكام قانون العقوبات، اضيف الى   

مقابؿ مالي  موقتة أو دائمة عف قاصر دوف الثامنة عشرة مف عمره ولو بقصد اعطائو لمتبني لقاء كؿ مف تخمى أو حاوؿ التخمي لفترة 
 .ف الى عشريف مميوف ليرة لبنانيةماليي أو أي نفع اخر، عوقب بالحبس مف سنة الى ثالث سنوات وبالغرامة مف خمسة

 .والمتدخؿ تنزؿ العقوبة ذاتيا بالشريؾ

 :يعاقب بالعقوبة ذاتيا

او   أو أحدىما، أو االب أو االـ لولد غير شرعي معترؼ بو منيما أو مف أحدىما حمؿ أو حاوؿ أف يحمؿ والدي قاصر  كؿ مف - 1
 .مبالغ مالية أو أية منفعة أخرى لو سمطة والية او وصاية لمتخمي عف القاصر لقاء كؿ مف

يولد عمى التعيد بالتخمي عف الطفؿ أو  كؿ مف حمؿ أو حاوؿ أف يحمؿ بأية وسيمة مباشرة أو غير مباشرة والدي طفؿ ولد أو قد - 2
 .أو يستعممو أو يحاوؿ استعمالو التعاقد لمتخمي عنو، وكؿ مف يحوز ىذا التعيد

 .االنجاب بصورة شرعية أو ال، بقصد بيع المولود ي شخص اخر عمىكؿ مف يحمؿ أو يحاوؿ أف يحمؿ أ - 3

 .وساطتو لقاء بدؿ مالي أو أي نفع اخر، بغية الحصوؿ عمى طفؿ أو تبنيو كؿ مف قدـ أو حاوؿ أف يقدـ - 4

 .الييا العقوبة عمى التحريض في سائر الحاالت المذكورة أعاله بمعزؿ عف النتيجة التي يؤوؿ تطبؽ

  .في حاؿ التكرار العقوبات مف قانوف 257لممادة  ة وفقاتشدد العقوب

 

 في اىمال الواجبات العائمية -0النبذة 
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 (502-501 المادتان)

 اإلعالة رفض تنفيذ موجب - 501 المادة   

 :التالي عمى الوجو 02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 038المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

الذي يقع  احتياج ولدىما الشرعي أو غير الشرعي أو ولدا تبنياه سواء رفضا تنفيذ موجب االعالة اف األب واألـ المذيف يتركاف في حالة 
بالحبس مع التشغيؿ ثالثة أشير عمى االكثر وبغرامة  عمى الوسائؿ التي تمكنيما مف قضائو يعاقبافعمى عاتقيما أو أىمال الحصوؿ 

  .ليرة ال تتجاوز المايتي ألؼ

 

 التأخر عن تأدية اإلعالة المحددة بموجب حكم قضائي - 502 المادة   

أو زوجو السابؽ أو الى أصولو أو فروعو أو الى أي  بأف يؤدي الى زوجة   قضي عميو بحكـ اكتسب قوة القضية المحكمة مف   
   االقساط المعينة فبقي شيريف ال يؤدييا شخص يجب عميو اعالتو أو تربيتو

 .أشير وبغرامة توازي مقدار ما وجب عميو اداؤه عوقب بالحبس مع التشغيؿ مف شير الى ستة

القاضي المبناني لتطبيؽ  في لبناف يكوف في حكـ القرار الصادر عف  المقترف بالصيغة التنفيذية اف القرار الصادر عف محكمة أجنبية
  .الفقرة السابقة

 

 الباب السابع

  العامة في الجرائم المخمة باالخبلق واالداب

 الفصل االول

 االعتداء عمى العرض في

 في االغتصاب -8النبذة 

 (506-503 المواد)

 اكراه عمى الجماع - 503 المادة   

وال تنقص العقوبة   .الجماع عوقب باالشغاؿ الشاقة لمدة خمس سنوات عمى االقؿ عمى بالعنؼ والتيديد  مف أكره غير زوجو   
  .اذا كاف المعتدى عميو لـ يتـ الخامسة عشرة مف عمره عف سبع سنوات

 

 اكراه عمى الجماع بالخداع - 504 المادة   

 او بسبب ما    المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي ال يستطيع  الموقتة مف جامع شخصا غير زوجو يعاقب باالشغاؿ الشاقة   

  .استعمؿ نحوه مف ضروب الخداع

 

 مجامعة قاصر - 505 المادة   

العقوبة عف خمس سنوات اذا كاف  وال تنقص  .عوقب باالشغاؿ الشاقة الموقتة مف جامع قاصرا دوف الخامسة عشرة مف عمره   
 .عمره الولد لـ يتـ الثانية عشرة مف

  :80/4/8410تاريخ  880االشتراعي رقم  المرسوم بموجب 030اضيف النص التالي الى المادة  

  .الى سنتيف جامع قاصرا أتـ الخامسة عشرة مف عمره ولما يتـ الثامنة عشرة عوقب بالحبس مف شيريف ومف -  

 

 عة قاصرتشديد عقوبة مجام - 506 المادة   

االصوؿ  عشرة والثامنة عشرة مف عمره أحد أصولو شرعيا كاف أو غير شرعي أو أحد أصياره لجية اذا جامع قاصرا بيف الخامسة   
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 .باالشغاؿ الشاقة الموقتة وكؿ شخص يمارس عميو سمطة شرعية أو فعمية أو أحد خدـ أولئؾ االشخاص عوقب

أو كاف مدير مكتب استخداـ أو عامال فيو فارتكب الفعؿ مسيئا استعماؿ  فا أو رجؿ ديفويقضى بالعقوبة نفسيا اذا كاف المجـر موظ
  .التسييالت التي يستمدىا مف وظيفتو السمطة أو

 

 في الفحشاء -0النبذة 

 (510-507 المواد)

 اكراه عمى اجراء فعل مناف لمحشمة - 507 المادة   

 .اربع سنوات دة او اجراء فعؿ مناؼ لمحشمة عوقب باالشغاؿ الشاقة مدة ال تنقص عفوالتيديد عمى مكاب مف اكره آخر بالعنؼ    

  .الخامسة عشرة مف عمره ويكوف الحد االدنى لمعقوبة ست سنوات اذا كاف المعتدى عميو لـ يتـ

 

 ارتكاب فعل مناٍف لمحشمة بالحيمة - 508 المادة   

امرىء في جسده أو نفسو  عمى االكثر مف لجأ الى ضروب الحيمة أو استفاد مف عمة الشاقة الموقتة عشر سنوات يعاقب باالشغاؿ   
  .ارتكابو فارتكب بو فعال منافيا لمحشمة أو حممو عمى

 

 ارتكاب فعل مناف لمحشمة بقاصر - 509 المادة   

 .باالشغاؿ الشاقة المؤقتة او حممو عمى ارتكابو عوقب   الخامسة عشرة مف عمره فعال منافيا لمحشمة مف ارتكب بقاصر دوف   

  .الثانية عشرة مف عمره وال تنقص العقوبة عف ابرع سنوات اذا لـ يتـ الولد

 

 لمحشمة بقاصر تشديد عقوبة ارتكاب فعل منافٍ  - 510 المادة   

منافيا  يرتكب بقاصر بيف الخامسة عشرة والثامنة عشرة مف عمره فعال  516المادة الػ   االشخاص الموصوفيف في كؿ شخص مف   
   .سنوات لمحشمة أو يحممو عمى ارتكابو يعاقب باالشغاؿ الشاقة مدة ال تزيد عمى عشر

 

 احكام شاممة لمنبذات السابقة

 (513-511 المواد)

 509 الى 032و 030إلى  030تشديد العقوبات المنصوص عمييا في المواد  - 511 المادة   

اذا كاف   257المادة الػ  النحو الذي ذكرتو عمى   519الى  517و 515الى  513المواد اؿ  ترفع العقوبات المنصوص عمييا في   
  .516المشار الييـ في المادة الػ  المجـر أحد االشخاص

 

 لعرضشروط تشديد عقوبات جنايات االعتداء عمى ا - 512 المادة   

 .الفصؿ عقوبات الجنايات المنصوص عمييا في ىذا  257الػ  المادة بمقتضى أحكاـ تشدد   

 .عاقبوا عمى اجراء الفحش بوت اذا اقترفيا شخصاف أو أكثر اشتركوا في التغمب عمى مقاومة المعتدى عميو أو

أذى تسبب عنيما تعطيؿ تزيد مدتو عف عشرة أياـ أو كانت المعتدى  اذا أصيب المعتدى عميو بمرض زىري أو بأي مرض آخر أو
 .بكارتيا عمييا بكرا فأزيمت

ال تنقص العقوبة عف اثنتي عشرة الفاعؿ قد أراد ىذه النتيجة ف اذا أدت احدى الجنايات السابؽ ذكرىا الى موت المعتدى عميو ولـ يكف
  .سنة
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 مراودة موظف لزوجة سجين عن نفسيا - 513 المادة   

الشخص عوقب  نفسيا زوجة سجيف أو موقؼ أو شخص خاضع لمراقبتو أو سمطتو أو راود احدى قريبات ذلؾ كؿ موظؼ راود عف    
 .بالحبس مف ثالثة أشير الى سنة

 .يراود عف نفسيا زوجة أو قريبة شخص لو قضية منوط فصميا بو أو برؤسائو لذيوتنزؿ العقوبة نفسيا بالموظؼ ا

  .العقوبة اذا ناؿ المجـر اربو مف احدى النساء المذكورات آنفا تضاعؼ

 

 في الخطف -0النبذة 

 (517-514 المواد)

 خطف بقصد الزواج - 514 المادة   

  .الزواج عوقب بالحبس مف سنة الى ثالث سنوات امرأة بقصد مف خطؼ بالخداع أو العنؼ فتاة أو   

 

 خطف بقصد ارتكاب الفجور - 515 المادة   

ارتكب  االشخاص ذكرا كاف أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور بو عوقب باالشغاؿ الشاقة الموقتة واذا مف خطؼ بالخداع أو العنؼ أحد   
  .الفعؿ المذكور فال تنقص العقوبة عف سبع سنوات

 

 خطف قاصر دون خداع او عنف - 516 المادة   

  .ارتكب الفعؿ دوف خداع أو عنؼ عمى قاصر لـ يتـ الخامسة عشرة مف عمره تفرض العقوبات السابقة اذا   

 

 ارجاع المخطوف - 517 المادة   

 المجـر الذي يرجع المخطوؼ مف تمقاء نفسو في خالؿ ثماني 251 المادة الػ عمييا في يستفيد مف االسباب المخففة المنصوص   

  .أو جريمة أخرى جنحة كانت أو جناية وأربعيف ساعة الى مكاف أميف ويعيد اليو حريتو دوف أف يرتكب بو فعال منافيا لمحياء

 

 (008-081الخاصة بالنساء )المواد  االغواء والتيتك وخرق حرمة االماكنفي  -4النبذة 

 بكارة بعد اغواٍء بالزواج فض - 518 المادة   

 :التالي عمى الوجو 02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 081المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

الفعؿ ال يستوجب عقابا أشد بالحبس حتى ستة أشير وبغرامة أقصاىا  عوقب اذا كاف  بكارتيا مف أغوى فتاة بوعد الزواج ففض 
 .باحدى العقوبتيف مايتي ألؼ ليرة أو

  .نشأ منيا عف الرسائؿ والوثائؽ االخرى التي كتبيا ال مافي ما خال االقرار ال يقبؿ مف أدلة الثبوت عمى المجـر ا

 

 ارتكاب فعل مناٍف لمحياء بقاصر - 519 المادة   

ليما مف العمر  منافية لمحياء قاصرا دوف الخامسة عشرة مف عمره ذكرا كاف أو أنثى أو أمرأة أو فتاة مف لمس أو داعب بصورة   
   خمس عشرة سنة دوف رضاىما

  .أشير عوقب بالحبس مدة ال تجاوز الستة

 

 عرض عمل مناف لمحياء عمى قاصر - 520 المادة   

 :التالي عمى الوجو 02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 003المادة  الغرامة الواردة في عدلت   
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عمره عمال منافيا لمحياء أو وجو اليو كالما مخال بالحشمة عوقب بالتوقيؼ التكديري  مف عرض عمى قاصر دوف الخامسة عشرة مف 
  .بغرامة ال تزيد عف مائتيف وخمسيف ألؼ ليرة أو بالعقوبتيف معا أو

 

 مكان خاص بالنساء تنكر بزي امرأة ودخول - 521 المادة   

بالحبس ال أكثر مف ستة  بزي امرأة فدخؿ مكانا خاصا بالنساء أو محظورا دخولو وقت الفعؿ لغير النساء عوقب كؿ رجؿ تنكر   
  .أشير

 

 احكام شاممة

 (000المادة )

 عمييا وقف المبلحقة النعقاد زواج صحيح بين المجرم والمعتدى - 522 المادة   

 :التالي عمى الوجو 5/2/1948 قانون بموجب 522 ادةالم نص عدل   

 الجرائـ الواردة في ىذا الفصؿ وبيف المعتدى عمييا أوقفت المالحقة واذا كاف صدر حكـ اذا عقد زواج صحيح بيف مرتكب احدى 

 .بالقضية عمؽ تنفيذ العقاب الذي فرض عميو

اما  ت عمى الجنحة وانقضاء خمس سنوات عمى الجناية اذا انتيى الزواجقبؿ انقضاء ثالث سنوا يعاد الى المالحقة أو تنفيذ العقوبة
  .عمييا بطالؽ المرأة دوف سبب مشروع أو بالطالؽ المحكـو بو لمصمحة المعتدى

 

 الفصل الثاني

  واالداب العامة في الحض عمى الفجور والتعرض لبلخبلق

 في الحض عمى الفجور -8النبذة 

 (530-523 المواد)

 اعتياد الحض عمى الفجور - 523 المادة   

 :02/0/8440تاريخ  004القانون رقم   الغرامات الواردة فيو بموجب عمى الوجو التالي ثم عدلت 5/2/1948 قانون بموجب 523 المادة نص عدل   

أو الفساد أو عمى تسييميما    شخص أو أكثر ذكرا كاف أو أنثى لما يبمغ الحادية والعشريف مف عمره عمى الفجور مف اعتاد حض 
 .خمسماية ألؼ ليرة أو مساعدتو عمى اتيانيما عوقب بالحبس مف شير الى سنة وبغرامة مف خمسيف ألؼ الى لو

  .سيميا دعارة السرية أوويعاقب العقاب نفسو مف تعاطى ال

 

 التيديد اىواء الغير عمى اغواء فتاة بالخداع او العنف او - 524 المادة   

 :التالي عمى الوجو 02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 004المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

 ف أقدـ ارضاء الىواء الغير عمى إغواء أو اجتذاب أو ابعادتنقص عف مايتي ألؼ ليرة م يعاقب بالحبس سنة عمى االقؿ وبغرامة ال 

الحادية والعشريف مف العمر باستعماؿ الخداع او العنؼ  امرأة أو فتاة دوف الحادية والعشريف مف عمرىا ولو برضاىا أو امرأة أو فتاة في
  .غير ذلؾ مف وسائؿ االكراه أو التيديد أو صرؼ النفوذ أو

 

 اكراه عمى تعاطي الدعارة - 525 المادة   

 :التالي عمى الوجو 02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 000المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

في  وبالغرامة مف خمسيف ألؼ الى خمسماية ألؼ ليرة مف أقدـ باستعمالو الوسائؿ المذكورة يعاقب بالحبس مف شيريف الى سنتيف 
  .  أكرىو عمى تعاطي الدعارة قاء شخص رغما عنو ولو بسبب ديف لو عميو في بيت الفجور أوالمادة السابقة عمى استب
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 صد الكسباغواء العامة عمى ارتكاب الفجور بق - 526 المادة   

 :التالي عمى الوجو 02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 000المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

 الفجور مع الغير ومف استعمؿ احدى الوسائؿ المشار الييا في عمى ارتكاب  العامة مف اعتاد أف يسيؿ بقصد الكسب اغواء 

شير الى سنة وبالغرامة مف عشريف ألؼ ليرة  يعاقب بالحبس مف  رالستجالب الناس الى الفجو  219المادة الػ  مف 3و 2الفقرتيف الػ  
  .الى مايتي ألؼ ليرة

 

 دعارة الغير - 527 المادة   

 :التالي عمى الوجو 02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 002المادة  فيالغرامة الواردة  عدلت   

في كسب معيشتو أو بعضيا عمى دعارة الغير عوقب بالحبس مف ستة أشير الى سنتيف  كؿ امرىء ال يتعاطى مينة بالفعؿ فاعتمد 
  .مف عشريف ألؼ الى مايتي ألؼ ليرة وبغرامة

 

 حاولة حض الغير عمى الفجورمعاقبة عمى م - 528 المادة   

  .525الى  523المحاولة في الجنح المنصوص عمييا في المواد الػ  يعاقب عمى   

 

 تشديد عقوبة جرائم الحض عمى الفجور - 529 المادة   

  .516المادة الػ  المجرموف ممف وصفوا في العقوبات التي تنص عمييا المواد المذكورة اذا كاف 257 المادة الػ حكـ تشدد بمقتضى   

 

 الفجور راقبة في الجنح المتعمقة بالحض عمىاخراج من الببلد وحرية م - 530 المادة   

المراقبة عند الحكـ في احدى الجنح المنصوص عمييا في ىذه النبذة، ويقضى أيضا  يمكف القضاء باالخراج مف البالد وبالحرية   
  .المحؿ باقفاؿ

 

 العامة في التعرض لبلداب واالخبلق -0النبذة 

 (004-008المواد )

 رض لآلداب العامةتع - 531 المادة   

  .بالحبس مف شير الى سنة 209 المادة مف باحدى الوسائؿ المذكورة في الفقرة االولى   العامة يعاقب عمى التعرض لآلداب   

 

 تعرض لؤلخبلق العامة - 532 المادة   

 :التالي عمى الوجو  02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 000المادة  في الغرامة الواردة عدلت   

بالحبس مف شير الى   219المادة الػػ  الوسائؿ المذكورة في الفقرتيف الثانية والثالثة مف يعاقب عمى التعرض لالخالؽ العامة باحدى 
  .ألؼ ليرة سنة وبالغرامة مف عشريف ألؼ الى مايتي

 

 اتجار باألشياء المخمة بالحياء - 533 المادة   

أفالـ أو  مف أقدـ عمى صنع أو تصدير أو توريد اقتناء كتابات او رسـو او صور يدوية أو شمسية أو يعاقب بالعقوبات نفسيا   
  .أو أعمف أو أعمـ عف طريقة الحصوؿ عمييا ت أو غير ذلؾ مف االشياء المخمة بالحياء بقصد االتجار بيا أو توزيعيااشارا

 

 مجامعة عمى خبلف الطبيعة - 534 المادة   

  .يعاقب عمييا بالحبس حتى سنة واحدة كؿ مجامعة عمى خالؼ الطبيعة   
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 في دعارة القاصرين -0النبذة 

 (536-535 نالمادتا)

 ممغاة - 535 المادة   

  .(المنحرفين )حماية االحداث 80/4/8410تاريخ  884المرسوم االشتراعي رقم  بموجب 535 المادة نص الغي    

 

 ممغاة - 536 المادة   

  .(المنحرفين )حماية االحداث 80/4/8410تاريخ  884المرسوم االشتراعي رقم  بموجب 536 المادة نص الغي   

 

 الفصل الثالث

 االجياض في الوسائط المانعة لمحبل وفي

 في الوسائط المانعة لمحبل -8النبذة 

 (538-537 المادتان)

 ممغاة - 537 المادة   

  .80/4/8410تاريخ  880االشتراعي رقم  المرسوم  بموجب 537 المادة نص الغي   

 

 ممغاة - 538 المادة   

  .80/4/8410تاريخ  880االشتراعي رقم  المرسوم بموجب 538 المادة نص الغي   

 

 في االجياض -0النبذة 

 (545-539 المواد)

  ترويج وسائط اإلجياض - 539 المادة   

 :التالي الوجو عمى ،27/5/1993 تاريخ 004القانون رقم   بموجب  004الغرامة الواردة في المادة   عدلت   

منيا نشر أو ترويج أو تسييؿ استعماؿ  يقصد  219مف المادة الػ  3و 2الفقرتيف الػػ  في كؿ دعاوة باحدى الوسائؿ المنصوص عمييا 
  .سنتيف وبالغرامة مف مئة ألؼ الى خمسماية ألؼ ليرة ائط االجياض يعاقب عمييا بالحبس مف شيريف الىوس

 

 بيع المواد المعّدة الحداث اإلجياض - 540 المادة   

ي طريقة استعماليا بأ نفسيا مف باع أو عرض لمبيع أو اقتنى بقصد البيع مواد معدة الحداث االجياض أو سيؿ يعاقب بالعقوبة   
  .كانت

 

 طرح النفس - 541 المادة   

  .سنوات الوسائؿ أو استعممو غيرىا برضاىا تعاقب بالحبس مف ستة أشير الى ثالث كؿ امرأة طرحت نفسيا بما استعممتو مف   

 

 تطريح امرأة برضاىا - 542 المادة   

اذا أفضى   .برضاىا عوقب بالحبس مف سنة الى ثالث سنوات امرأة أو محاولة تطريحيا مف أقدـ بأي وسيمة كانت عمى تطريح   
 .سنوات عالتي استعممت في سبيمو الى موت المرأة عوقب الفاعؿ باالشغاؿ الشاقة مف أربع الى سب االجياض أو الوسائؿ

  .خطرا مف الوسائؿ التي رضيت بيا المرأة وتكوف العقوبة مف خمس سنوات الى عشر سنوات اذا تسبب الموت عف وسائؿ أشد
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 تطريح امرأة دون رضاىا - 543 المادة   

 .دوف رضاىا عوقب باالشغاؿ الشاقة خمس سنوات عمى االقؿ مف تسبب عف قصد بتطريح امرأة   

  .سنوات اذا أفضى االجياض أو الوسائؿ المستعممة الى موت المرأة بة عف عشرةوال تنقص العقو 

 

 543 - 040شروط تطبيق المادتان  - 544 المادة   

  .حامؿ ولو كانت المرأة التي أجريت عمييا وسائؿ التطريح غير 543 والػػ 542المادتاف الػػ  تطبؽ   

 

 مى الشرفتطريح النفس حفاظًا ع - 545 المادة   

الجرائـ  المرأة التي تطرح نفسيا محافظة عمى شرفيا وكذلؾ يستفيد مف العذر نفسو مف ارتكب احدى تستفيد مف عذر مخفؼ   
  .الثانية لممحافظة عمى شرؼ احدى فروعو أو قريباتو حتى الدرجة 543و 542المادتيف الػػ  المنصوص عمييا في

 

 احكام شاممة

 (040المادة )

 تشديد عقوبة تطريح امرأة - 546 مادةال   

مستخدمييـ فاعميف  المنصوص عمييا في ىذا الفصؿ طبيب أو جراح أو قابمة أو اجزائي أو صيدلي أو احد اذا ارتكب احدى الجنح   
  .257 لممادة الػ وفاقا كانوا أو محرضيف أو متدخميف شددت العقوبة

 .العقاقير وسائر المواد المعدة لمتطريح ويكوف االمر كذلؾ اذا كاف المجـر قد اعتاد بيع

 .مزاولة مينتو أو عممو واف لـ يكونا منوطيف باذف السمطة أو نيؿ شيادة ويستيدؼ المجـر فضال عف ذلؾ لممنع مف

  .ضا باقفاؿ المحؿالحكـ أي ويمكف

 

 الباب الثامن

 االشخاص في الجنايات والجنح التي تقع عمى

 الفصل االول

 وسبلمتو في الجنايات والجنح عمى حياة االنسان

 في القتل قصدا -8النبذة 

 (553-547 المواد)

 قتل انسانا قصداً  - 547 المادة   

   .عشريف سنة عوقب باالشغاؿ الشاقة مف خمس عشرة سنة الى  مف قتؿ انسانا قصدا   

 

 تشديد عقوبة القتل قصدا - 548 المادة   

     

 :عمى الوجو التالي 03/0/8422تاريخ  883االشتراعي رقم  والمرسوم 24/5/1949 قانون بموجب 548 المادة نص عدل

 :المؤبدة عمى القتؿ قصدا اذا ارتكب يعاقب باالشغاؿ الشاقة 

 .لسبب سافؿ - 1

 .الناتجة عف الجنحة لمحصوؿ عمى المنفعة - 2

3 -  

 :80/4/8410تاريخ  880االشتراعي رقم  المرسوم بموجب وابدل بالنص التالي 110/77 المرسوم االشتراعي رقم بموجب البند ىذا الغي 
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 .المجـر عمى التمثيؿ بالجثة بعد القتؿ باقداـ 

 .عمره عمى حدث دوف الخامسة عشرة مف - 4

  .عمى شخصيف أو أكثر - 5

 

 اً عقوبة اإلعدام عمى القتل قصد - 549 المادة   

 :عمى الوجو التالي  03/0/8422تاريخ  883االشتراعي رقم  وبالمرسوم  04/0/8444قانون  بموجب  044المادة   نص عدل   

 :القتؿ قصدا اذا ارتكب مىيعاقب باالعداـ ع 

المحرضيف عمى تمؾ الجناية أو  أو تنفيذا ليا أو تسييال لفرار   لجناية أو لجنحة، أو تسييال   تمييدا -  2 .عمدا - 1
 .العقاب فييا أو لمحيمولة بينيـ وبيف   فاعمييا أو المتدخميف

 .عمى أحد أصوؿ المجـر أو فروعو - 3

أثناء ممارستو وظيفتو أو في  عمى موظؼ في -  5 .أعماؿ التعذيب أو الشراسة نحو االشخاص في حالة أقداـ المجـر عمى - 4
 .بسببيا معرض ممارستو ليا أو

 :80/4/8410تاريخ  880االشتراعي رقم  المرسوم بموجب 549 المادة الى اضيفت الفقرات التالية 

 .أقربائو أو مف محازبيو انساف بسبب انتمائو الطائفي أو ثأرا منو لجناية ارتكبيا غيره مف طائفتو أو مف عمى - 6 

 .باستعماؿ المواد المتفجرة - 7

  .الخفاء معالميا جناية أو جنحة أو مف أجؿ التيرب مف - 8

 

 قتل عن غير قصد - 550 المادة   

آخر مقصود عوقب باالشغاؿ  أو العنؼ أو الشدة أو بأي عمؿ   بالضرب   مف تسبب بموت انساف مف غير قصد القتؿ   
 .الشاقة خمس سنوات عمى االقؿ

  .السابقتيف سنوات اذا اقترف الفعؿ باحدى الحاالت المنصوص عمييا في المادتيف وال تنقص العقوبة عف سبع

 

 قتل الوالدة لوليدىا الذي حبل بو سفاحاً  - 551 المادة   

 .سفاحا باالعتقاؿ الموقت الوالدة التي تقدـ، اتقاء لمعار، عمى قتؿ وليدىا الذي حبمت بو تعاقب   

  .وال تنقص العقوبة عف خمس سنوات اذا وقع الفعؿ عمدا

 

  قتل قصدًا بعامل اإلشفاق - 552 المادة   

  .بالطمب عمى االكثر مف قتؿ انسانا قصدا بعامؿ االشفاؽ بناء عمى الحاحو يعاقب باالعتقاؿ عشر سنوات   

 

 مساعدة عمى اإلنتحار - 553 المادة   

الفقرات االولى والثانية  - 219المادة الػػ  عمى االنتحار أو ساعده، بطريقة مف الطرؽ المذكورة في مف حمؿ انسانا بأي وسيمة كانت   
 .االكثر اذا تـ االنتحار عمى قتؿ نفسو، عوقب باالعتقاؿ عشر سنوات عمى -والرابعة 

 .االنتحار نجـ عنو ايذاء أو عجز دائـ بالحبس مف ثالثة أشير الى سنتيف في حالة الشروع في

االنتحار حدثا دوف الخامسة عشرة مف عمره أو معتوىا طبقت عقوبات التحريض عمى  لمحموؿ أو المساعد عمىواذا كاف الشخص ا
  .أو التدخؿ فيو القتؿ
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 في ايذاء االشخاص -0النبذة 

 (559-554 المواد)

 ايذاء قصدي دون مرض او تعطيل عن العمل - 554 المادة   

 :التالي عمى الوجو 02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 004المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

مؿ لمدة تزيد االفعاؿ مرض او تعطيؿ شخص عف الع ولـ ينجـ عف ىذه   ايذائو مف أقدـ قصدا عمى ضرب شخص أو جرحو أو 
الى  المتضرر بالحبس ستة اشير عمى االكثر او بالتوقيؼ التكديري وبالغرامة مف عشرة آالؼ عف عشرة اياـ عوقب بناء عمى شكوى

 .خمسيف الؼ ليرة او باحدى ىاتيف العقوبتيف

  .ويكوف لو عمى العقوبة ما لصفح المدعي الشخصي مف المفعوؿ اف تنازؿ الشاكي يسقط الحؽ العاـ،

 

 مرض وتعطيل عن العمل نتيجة اإليذاء القصدي - 555 المادة   

 :التالي عمى الوجو 02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 000المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

تجاوز السنة شخص عف العمؿ مدة تزيد عف عشرة أياـ عوقب المجـر بالحبس مدة ال  اذا نجـ عف االذى الحاصؿ مرض أو تعطيؿ 
  .العقوبة الى النصؼ واذا تنازؿ الشاكي عف حقو خفضت   .مئة ألؼ ليرة عمى االكثر أو باحدى ىاتيف العقوبتيف وبغرامة

 

 ل عن العمل ألكثر من عشرين يومامرض وتعطي - 556 المادة   

سنوات فضال عف الغرامة  المرض أو التعطيؿ عف العمؿ العشريف يوما قضي بعقوبة الحبس مف ثالثة أشير الى ثالث اذا جاوز   
  .السابؽ ذكرىا

 

 عاىة دائمة - 557 المادة   

 :الوجو التالي عمى 80/4/8410تاريخ  880رقم  المرسوم االشتراعي بموجب 557 المادة نص عدل   

   عضو أو بتر أحد االطراؼ   اذا أدى الفعؿ الى قطع أو استئصاؿ 

أية عاىة أخرى دائمة أو ليا  أو تسبب في احداث تشويو جسيـ أو   أو الى تعطيؿ أحدىما أو تعطيؿ احدى الحواس عف العمؿ
  .الموقتة عشر سنوات عمى االكثر مظير العاىة الدائمة عوقب المجـر باالشغاؿ الشاقة

 

 قصدإجياض حامل إليذائيا عن  - 558 المادة   

 :الوجو التالي عمى 80/4/8410تاريخ  880رقم  المرسوم االشتراعي بموجب 558 المادة نص عدل   

  .بحمميا باجياض حامؿ وىو عمى عمـ 554اؿ المذكورة في المادة الػػ باحدى االفع يعاقب بالعقوبة نفسيا مف تسبب 

 

 تشديد عقوبة جرائم ايذاء األشخاص - 559 المادة   

والػ  548المادتيف الػ  المبينة في اذا اقترؼ الفعؿ باحدى الحاالت 257المادة   المذكورة في ىذه النبذة وفاقا الحكاـ تشدد العقوبات   
549.  

 

 في المشاجرة -0النبذة 

 (561-560 المادتان)

 قتل او ايذاء اثناء مشاجرة - 560 المادة   

 :التالي عمى الوجو 5/2/1948 قانون بموجب 560 المادة نص عدل   

 اشترؾ فييا جماعة ولـ تمكف معرفة الفاعؿ بالذات، عوقب جميع مف حاولوا االيقاع ء شخص أثناء مشاجرةاذا وقع قتؿ أو ايذا 
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 .بالمجنى عميو بعقوبة الجريمة المقترفة بعد تخفيض العقوبة حتى نصفيا

  .قؿ مف سبع سنواتبالعقاب ال أ الجريمة تستوجب االعداـ أو االشغاؿ الشاقة المؤبدة أو االعتقاؿ المؤبد فيقضى واذا كانت

 

 تسبب بالمشاجرة - 561 المادة   

  .  عمى مف تسبب مباشرة بالمشاجرة 257 المادة الػ نصت عميو تشدد العقوبات السابؽ ذكرىا وفاقا لما   

 

 العذر في القتل وااليذاء -4النبذة 

 (563-562 المادتان)

 المشروع قتل الغير الرتكابو الزنى المشيود او الجماع غير - 562 المادة   

 :التالي واستعيض عنو بالنص 20/2/1999 تاريخ 2القانون رقم  بموجب العقوبات من قانون 000المادة  نص الغي   

 او اختو في جـر الزنى المشيود او في حالة الجماع غير المشروع احد اصولو او فروعو يستفيد مف العذر المخفؼ مف فاجأ زوجو او 

  .فأقدـ عمى قتؿ احدىما او ايذائو بغير عمد

 

 دفاع عن النفس - 563 المادة   

    اآلتية مف قبيؿ الدفاع عف النفس تعد االفعاؿ: 

 .نفس الغير أو عف أموالو تجاه مف يقدـ باستعماؿ العنؼ عمى السرقة أو النيب فعمى مف يدافع عف نفسو أو عف أموالو أو عف - 1

المالصقة بتسمؽ السياجات أو  أو الى ممحقاتو  الفعؿ المقترؼ عند دفع شخص دخؿ أو حاوؿ الدخوؿ ليال الى منزؿ آىؿ - 2
 .باستعماؿ مفاتيح مقمدة أو أدوات خاصة أو كسرىا أو   الجدراف أو المداخؿ أو ثػقبيا

  .251 بالمادة الػ  اال مف العذر المخفؼ عمال واذا وقع الفعؿ نيارا فال يستفيد الفاعؿ

االمواؿ كاف غرض المعتدي عمى اعتقاد بأف االعتداء عمى االشخاص أو  وال يعتبر المجـر في حالة الدفاع المشروع اذا لـ يكف
   ما قد يمقاه مف المقاومة في تنفيذ مأربو المباشر أو بنتيجة

.  

 

 في القتل وااليذاء عن غير قصد -0النبذة 

 (567-564 المواد)

 تسبب بالموت عن اىمال - 564 المادة   

االنظمة عوقب بالحبس مف ستة أشير الى  أو عدـ مراعاة القوانيف أو   أو قمة احتراز   مف تسبب بموت أحد عف اىماؿ   
  .ثالث سنوات

 

 ايذاء ناجم عن خطأ المجرم - 565 المادة   

لعقاب مف شيريف الى كاف ا 558 الى الػ 556المواد الػ  اال ايذاء كالذي نصت عميو اذا لـ ينجـ عف خطأ المجـر   
 :التالي عمى الوجو 02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 000من المادة  0الفقرة  الغرامة الواردة في عدلت  .سنة

 .بالحبس ستة أشير عمى االكثر أو بغرامة ال تتجاوز مئة ألؼ ليرة غير مقصود يعاقب عمى كؿ ايذاء آخر 

العشرة أياـ، ويكوف لتنازؿ  عمى شكوى المجنى عميو اذا لـ ينجـ عف االيذاء مرض أو تعطيؿ عف العمؿ لمدة تجاوز وتعمؽ المالحقة
  .555والػ  554المادتيف الػ  في الشاكي عف حقو نفس المفاعيؿ المبينة
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 صدم تممص سائق مركبة من التبعة الناجمة عن حادث - 566 المادة   

 239 القانون رقم  الواردة فيو بموجب ثم عدلت الغرامة الوجو التالي، عمى 80/4/841تاريخ  880رقم  المرسوم االشتراعي بموجب 566 المادة نص عدل   

 :02/0/8440تاريخ 

يعاقب  ولو مادي ولـ يقؼ مف فوره أو لـ يعف بالمجنى عميو أو حاوؿ التممص مف التبعة باليرب كؿ سائؽ مركبة تسبب بحادث 
 .رةبالحبس لمدة ال تتجاوز الشير وبغرامة ال تجاوز المئة ألؼ لي

  .نصفيا اذا اقترؼ المجـر احدى ىذه االفعاؿ  565و 564المادتيف  العقوبات المذكورة في ويزاد عمى

 

 امتناع عن مساعدة شخص في حالة خطر - 567 المادة   

 004القانون رقم  الواردة فيو بموجب ثم عدلت الغرامة الوجو التالي، عمى 80/4/8410تاريخ  880رقم  المرسوم االشتراعي بموجب 567 المادة عدل نص   

 :02/0/8440تاريخ 

 سعافو، بفعؿ شخصي اوالخطر بسبب حادث طارىء أو بسبب صحي، وكاف بوسعو اغاثتو أو ا مف وجد بمواجية شخص في حالة 

بالحبس مف شير الى سنة وبالغرامة مف  بطمب النجدة ودوف أف يعرض نفسو أو غيره لمخطر وامتنع بمحض ارادتو عف ذلؾ يعاقب
 .العقوبتيف مايتي ألؼ الى مميوني ليرة، أو باحدى ىاتيف

وضوع محاكمة في قضية مف نوع الجناية أو موقوؼ أو م ويعاقب بالعقوبة نفسيا، مف كاف عالما بوجود ادلة تثبت براءة شخص
 .الشيادة بذلؾ أماـ القضاء أو سمطات االمف الجنحة ولـ يبادر تمقائيا الى

 .العقوبة اذا عاد وتقدـ تمقائيا في وقت الحؽ وفي ىذه الحالة يعفى الفاعؿ مف

  .الرابعة قاربيـ حتى الدرجةموضوع المالحقة وشركاؤه والمتدخموف معو وأ ويعفى مف العقوبة أيضا فاعؿ الجريمة

 

 االسباب في القتل وااليذاء الناجمين عن تعدد -0النبذة 

 (001المادة )

 تخفيض عقوبة القتل وااليذاء - 568 المادة   

ض أمكف تخفي المرتكباف عف قصد أو غير قصد نتيجة عدة اسباب جيميا الفاعؿ وكانت مستقمة عف فعمو اذا كاف الموت وااليذاء   
  .211المادة الػ  العقوبة بالمقدار المبيف في

 

 الفصل الثاني

 والشرف في الجرائم الواقعة عمى الحرية

 في حرمان الحرية -8النبذة 

 (570-569 المادتان)

 حرمان الحرية الشخصية - 569 المادة   

 :الوجو التالي عمى 80/4/8410تاريخ  880رقم  المرسوم االشتراعي بموجب 569 المادة نص عدل   

 ويعاقب الفاعؿ باالشغاؿ الشاقة  .أو بأي وسيمة أخرى، عوقب باالشغاؿ الشاقة المؤقتة الشخصية بالخطؼ مف حـر آخر حريتو 

 :المؤبدة في كؿ مف الحاالت التالية

 .اف الحرية الشيراذا جاوزت مدة حرم - 1

 .اذا أنزؿ بمف حـر حريتو تعذيب جسدي أو معنوي - 2

 .أثناء قيامو بوظيفتو أو في معرض قيامو بيا، أو بسبب انتمائو الييا اذا وقع الجـر عمى موظؼ - 3

 .زبيو أو أقاربوأو محا دوافع الجريمة طائفية أو حزبية أو ثأرا مف المجنى عميو لفعؿ ارتكبو غيره مف طائفتو اذا كانت - 4
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أو المؤسسات أو الدولة بغية ابتزاز الماؿ أو االكراه عمى تنفيذ رغبة أو القياـ  اذا استعمؿ الفاعؿ ضحيتو رىينة لمتيويؿ عمى االفراد - 5
 .أو االمتناع عنو بعمؿ

 .القطار أو الباخرة أو الطائرة الخاصة أو العامة كالسيارة أو اذا وقع الجـر تبعا لالعتداء عمى احدى وسائؿ النقؿ اآللية - 6

 .بفعؿ جماعة مف شخصيف أو أكثر، كانوا عند ارتكابو مسمحيف اذا حصؿ الجـر - 7

  .لو عالقة بالحادث يجة الرعب أو أي سبب آخراذا نجـ عف الجـر موت انساف نت 257 لممادة وفقا وتشدد العقوبة

 

 اطبلق سراح المحروم من حريتو عفواً  - 570 المادة   

 :الوجو التالي عمى 80/4/8410تاريخ  880رقم  الشتراعيالمرسوم ا بموجب 570 المادة عدل نص   

 وخالؿ مدة أقصاىا ثالثة أياـ ودوف أف ترتكب بو جريمة أخرى جناية كانت أـ جنحة يعاقب اذا أطمؽ سراح مف حـر حريتو عفوا 

 .الفاعؿ بالحبس مف ستة أشير الى ثالث سنوات

اطمؽ سراح المجنى عميو عفوا خالؿ أربع وعشريف ساعة عمى االكثر  الى النصؼ لمصمحة الفاعؿ اف ىو   وتخفض ىذه العقوبة
  .جريمة أخرى جناية كانت أـ جنحة ودوف أف يرتكب فيو أي

 

 في خرق حرمة المنزل -0النبذة 

 (572-571 مادتانال)

 دخول منزل دون حق - 571 المادة   

رة خالفا الرادة منزلو، خالفا الرادتو، وكذلؾ مف مكث في االماكف المذكو  أو مسكف آخر أو ممحقات مسكنو أو   مف دخؿ منزؿ   
 .في اقصائو، عوقب بالحبس مدة ال تجاوز الستة أشير مف لو الحؽ

باستعماؿ  الى ثالث سنوات اذا وقع الفعؿ ليال، أو بواسطة الكسر أو العنؼ عمى االشخاص أو ويقضى بالحبس مف ثالثة أشير
 .السالح، أو ارتكبو عدة أشخاص مجتمعيف

  .ص عمييا في الفقرة االولى اال بناء عمى شكوى الفريؽ المتضررالمنصو  ال تجرى المالحقة في الحالة

 

 دخول بواسطة العنف الى اماكن تخص الغير - 572 المادة   

 :التالي عمى الوجو 27/5/1993 تاريخ 004القانون رقم   بموجب 020المادة  الغرامة الواردة في  عدلت   

 ز المئة ألؼ ليرة مف تسمؿ بواسطة الكسر أو العنؼ عمى االشخاص الى أماكف تخصتجاو  يعاقب بالتوقيؼ التكديري أو بغرامة ال 

 .اقصائو الغير وليست مباحة لمجميور، أو مكث فييا عمى الرغـ مف ارادة مف لو الحؽ في

  .وال يالحؽ المجـر اال بناء عمى شكوى الفريؽ المتضرر

 

 في التيديد -0النبذة 

 (578-573 المواد)

  تيديد بالسبلح - 573 دةالما   

تجاوز الستة أشير وتراوح العقوبة بيف شيريف وسنة اذا كاف السالح ناريا  آخر بالسالح عوقب بالحبس مدة ال   مف ىدد    
  .الفاعؿ واستعممو

 

 تيديد بجناية معاقب عمييا باإلعدام - 574 المادة   

االعتقاؿ المؤبد سواء بواسطة  بجناية عقوبتيا االعداـ، أو االشغاؿ الشاقة المؤبدة أو أكثر مف خمس عشرة سنة أو مف توعد آخر   
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لوعيد االمر باجراء عمؿ ولو مشروعا سنة الى ثالث سنوات اذا تضمف ا كتابة ولو مغفمة أو بواسطة شخص ثالث عوقب بالحبس مف
   .عنو أو باالمتناع

 

 تيديد شفيي - 575 المادة   

أمرا اال أنو حصؿ مشافية دوف واسطة شخص آخر قضي  المذكورة أعاله أمرا أو تضمف اذا لـ يتضمف التيديد باحدى الجنايات   
  .مف ثالثة أشير الى سنتيف بالحبس

 

 تيديد بجناية غير معاقب عمييا باإلعدام - 576 المادة   

ارتكب باحدى الوسائؿ  اذا 574مف شير الى سنة عمى التيديد بجناية أخؼ مف الجنايات المذكورة في المادة الػ  يعاقب بالحبس   
  .لمبينة في المادة نفسياا

 

 تيديد بجنحة كتابةً  - 577 المادة   

  .أشير وقع كتابة أو بواسطة شخص ثالث يعاقب عميو بالحبس مدة ال تجاوز الستة التيديد بجنحة المتضمف أمرا اذا   

 

 تيديد بإنزال ضرر غير محق - 578 المادة   

 :التالي عمى الوجو 27/5/1993 تاريخ 004القانون رقم   وجببم 021المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

نو التأثير في مف شأ ، وكاف 219المادة الػ  حصؿ بالقوؿ أو باحدى الوسائؿ المذكورة في كؿ تيديد آخر بانزاؿ ضرر غير محؽ اذا 
  .بغرامة ال تجاوز المئة ألؼ ليرة نفس المجنى عميو تأثيرا شديدا يعاقب عميو، بناء عمى الشكوى،

 

 في افشاء االسرار -4النبذة 

 (581-579 المواد)

 افشاء سر دون سبب شرعي - 579 المادة   

 004القانون رقم  الواردة فيو بموجب ثم عدلت الغرامة الوجو التالي، عمى 80/4/8410تاريخ  880رقم  المرسوم االشتراعي بموجب 579 المادة نص عدل   

 :02/0/8440تاريخ 

لمنفعة آخر  نو، عمى عمـ بسر وافشاه دوف سبب شرعي او استعممو لمنفعتو الخاصة أومينتو أو ف مف كاف بحكـ وضعو أو وظيفتو أو 
  .كاف الفعؿ مف شأنو أف يسبب ضررا ولو معنويا عوقب بالحبس سنة عمى االكثر وبغرامة ال تجاوز االربعماية ألؼ ليرة اذا

 

 إطبلع عمى رسائل مختومة - 580 المادة   

 يسيء استعماؿ صفتو ىذه بأف يطمع عمى رسالة  سنتيف كؿ شخص ممحؽ بمصمحة البريد والبرؽ الىيعاقب بالحبس مف شيريف    

 .اليو نيا الى غير المرسؿيفضي بمضمو   مختومة أو يتمؼ او يختمس احدى الرسائؿ او

  .أو عممو وأفشى مخابرة ىاتفية اطمع عمييا بحكـ وظيفتو  وتنزؿ العقوبة نفسيا بمف كاف ممحقا بمصمحة الياتؼ

 

 اتبلف رسالة قصدا - 581 مادةال   

 :التالي عمى الوجو 02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 018المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

 برقية غير مرسمة اليو، أو يطمع بالخدعة عمى مخابرة ىاتفية، يعاقب بغرامة ال تجاوز كؿ شخص آخر يتمؼ أو يفض قصدا رسالة أو 

 .المئة ألؼ ليرة

برقية أو ىاتفية في اذاعتيا الحاؽ ضرر بآخر فأعمـ بيا غير مف  يقضى بالعقوبة نفسيا عمى مف اطمع عمى رسالة أو عمى مخابرةو 
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  .اليو أرسمت

 

 في الذم والقدح -0النبذة 

 (586-582 المواد)

  

 بإحدى وسائل النشر ذم - 582 المادة   

 :التالي عمى الوجو 02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 010المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

وبالغرامة حتى  بالحبس حتى ثالثة أشير 219المادة الػ  الوسائؿ المذكورة في بأحد الناس المقترؼ باحدى   يعاقب عمى الذـ 
 .حدى ىاتيف العقوبتيفبا  المايتي ألؼ ليرة او

  .وحدىا اذا لـ يقع الذـ عالنية ويقضى بالغرامة

 

 تبرير لمرتكب الذم ال - 583 المادة   

   .باثبات حقيقة الفعؿ موضوع الذـ او اثبات اشتياره ال يسمح لمرتكب الذـ تبريرا لنفسو   

 

 قدح بإحدى وسائل النشر - 584 المادة   

 :02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  عدلت الغرامة الواردة فيو بموجب عمى الوجو التالي، ثم 5/2/1948 قانون بموجب 584 المادة نص عدل   

التحقير الحاصؿ باحدى الوسائؿ  وكذلؾ عمى 219المادة  الوسائؿ المذكورة فيعمى القدح في احد الناس المقترؼ باحدى  يعاقب 
 .مف أسبوع الى ثالثة أشير أو بالغرامة مف خمسيف ألؼ الى أربعماية ألؼ ليرة بالحبس 383المادة الػ  المذكورة الواردة في

  .بالغرامة وحدىا اذا لـ يقترؼ القدح عالنية ويقضى

 

 قدح متبادل - 585 المادة   

  .متبادال معتدى عميو قد تسبب بالقدح بعمؿ غير محؽ أو كاف القدحالعقوبة اذا كاف ال لمقاضي أف يعفي الفريقيف أو أحدىما مف   

 

 وقدح ميت ذم - 586 المادة   

 .المدعي الشخصي تتوقؼ الدعوى عمى اتخاذ المعتدى عميو صفة   

تفاظ بحؽ كؿ قريب دوف سواىـ استعماؿ حؽ المالحقة، ىذا مع االح اذا وجو الذـ أو القدح الى ميت جاز القربائو حتى الدرجة الرابعة
  .الجريمة أو وريث تضرر شخصيا مف

 

 الباب التاسع

 شامبل في الجنايات التي تشكل خطرا

 الفصل االول

 في الحريق

 (594-587 المواد)

 اضرام النار قصداً  - 587 المادة   

 ير آىمة واقعة في مدينة أو قرية، أومصانع أو ورش، أو مخازف، أو أي عمارات آىمة أو غ مف أضـر النار قصدا في أبنية أو   

لقطار فيو شخص أو أكثر مف شخص أو  اضرميا في مركبات السكة الحديدية أو عربات تقؿ شخصا أو أكثر غير المجـر أو تابعة
عوقب في مركبات ىوائية طائرة أو جاثمة في مطار سواء أكانت ممكو أـ ال،  أضرميا في سفف ماخرة أو راسية في احد المرافىء أو
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  .الشاقة الموقتة مدة ال تقؿ عف سبع سنوات باالشغاؿ

 

 اضرام النار في ابنية مسكونة - 588 المادة   

احراج أو في  يضـر النار قصدا في أبنية مسكونة أو معدة لمسكف واقعة خارج االمكنة اآلىمة أو في يعاقب بالعقوبة نفسيا مف   
  .حصادىا سواء أكانت ممكو أـ ال لالحتطاب أو في بساتيف أو في مزروعات قبؿ  غابات

 

 اضرام النار في ابنية غير مسكونة - 589 المادة   

خارج االمكنة اآلىمة أو في  لنار قصدا في أبنية غير مسكونة وال مستعممة لمسكف واقعةالشاقة الموقتة مف يضـر ا يعاقب باالشغاؿ   
حطب مكدس أو مرصوؼ أو متروؾ في مكانو، سواء كاف ال   في مزروعات أو أكداس مف القش أو في حصيد متروؾ في مكانو أو

  .الى ممؾ الغيريممكيا فامتدت النار أو كاف يمكف أف تمتد منيا  يممؾ ىذه االشياء أو كاف

 

 حريق او محاولة حريق - 590 المادة   

 ذكر اقترؼ بقصد الحاؽ ضرر مادي بالغير أو جر مغنـ غير مشروع لمفاعؿ أو آلخر يعاقب كؿ حريؽ أو محاولة حريؽ غير ما   

  .عميو بالحبس والغرامة

 

 قتل قصدًا تمييدًا الرتكاب جرائم الحريق - 591 المادة   

 :بالنص التالي واستعيض عنو ،1/80/8440تاريخ  412القانون رقم  بموجب 591 المادة ي نصالغ   

 .تنفيذا ليا قصدا تمييدا الرتكاب جرائـ الحريؽ المنصوص عمييا في المواد السابقة او تسييال او يعاقب باالعداـ كؿ مف يقتؿ انسانا 

  .اصابتو بعاىة دائمة فقبؿ بالمخاطرة وفاة انساف اوويعاقب باالشغاؿ الشاقة المؤبدة اذا توقع مضـر النار 

 

 اتبلف بفعل مادة متفجرة - 592 المادة   

بفعؿ مادة  الشروط نفسيا عمى مف يتمؼ أو يحاوؿ أف يتمؼ، ولو جزئيا، أحد االشياء المذكورة فييا تطبؽ االحكاـ السابقة في   
  .متفجرة

 

 ل او قمة احترازحريق ناجم عن اىما - 593 المادة   

 .بالحبس سنة عمى االكثر بقمة احترازه أو عدـ مراعاتو لمقوانيف أو االنظمة بحريؽ شيء يممكو الغير عوقب مف تسبب باىمالو أو   

  .أشير واذا كاف الجـر تافيا فال تجاوز العقوبة الثالثة

 

 تعطيل آلة مركبة إلطفاء الحرائق - 594 المادة   

  .صالحة لمعمؿ ثالثة أشير الى سنتيف مف نزع آلة مركبة الطفاء الحرائؽ أو غير مكانيا أو جعميا غير مف يعاقب بالحبس   

 :التالي عمى الوجو 02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 044المادة  الغرامة الواردة في عدلت 

آلة  رة مف كاف مجبرا بحكـ القانوف أو االنظمة عمى اقتناءتراوح بيف مايتي ألؼ ومميوف لي ويعاقب بالعقوبة نفسيا فضال عف غرامة 
  .دائما الطفاء الحريؽ فأغفؿ تركيبيا وفاقا لالصوؿ أو لـ يبقيا صالحة لمعمؿ

 

 الفصل الثاني

 والمواصبلت واالعمال الصناعية في االعتداء عمى سبلمة طرق النقل

 في طرق النقل والمواصبلت -8النبذة 
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 (600-595 المواد)

 تخريب في طريق عام - 595 المادة   

 :بالنص التالي وابدل 80/4/8410تاريخ  880رقم  المرسوم االشتراعي بموجب 595 المادة نص الغي   

 أو ألحؽ بيا ضررا عف قصد عوقب بالحبس مف ستة  عاـ أو في احدى المنشآت العامة أحدث تخريبا عف قصد في طريؽ مف 

 .العامة عمى سالمة السير أو عمى السالمة أشير الى سنتيف اذا نشأ عف فعمو خطر

المشرؼ عمى أشغاؿ الكيرباء أو المياه أو الياتؼ أو المجاريرأو  ويعاقب بالحبس حتى سنة عمى االكثر المتعيد أو المنفذ أو الوكيؿ أو
أو بعد انجازىا مف شأنيا  عماؿأصالحيا عند ترؾ بقايا أو مواد أو حفر أو فجوات أو آثار عمى الطرقات أثناء اال ترميـ الطرقات أو

 .السابؽ بشكؿ يصعب معو السير ويعرض السالمة العامة لمخطر أف تعرقؿ دوف مبرر حرية السير عمييا أو تحد مف اتساعيا

 .تنفيذىا الموظؼ أو المستخدـ المسؤوؿ عف الرقابة واالشراؼ عمى ىذه االعماؿ وحسف ويفرض العقاب نفسو عمى

العامة دوف أف يكوف لديو ترخيص بذلؾ مف  ى سنة كؿ مف يجري اشغاال خاصة أو عامة عمى الطرقاتكما ويعاقب بالحبس حت
  .السمطات المختصة

 

 تعطيل خط حديدي او آالت الحركة - 596 المادة   

وضع شيئا يحوؿ دوف السير أو استعمؿ وسيمة ما الحداث التصادـ بيف  أو االشارة أو  آالت الحركة مف عطؿ خطا حديديا أو   
  .سنوات انحرافيا عف الخط عوقب باالشغاؿ الشاقة الموقتة مدة ال تنقص عف الخمس القطارات أو

 

 ة البحرية والجويةتحطيم آالت اإلشار  - 597 المادة   

بقصد اغراؽ سفينة أو  نفسيا مف حطـ أو عطؿ آالت االشارة أو استعمؿ اشارات مغموطة أو أي وسيمة خاصة أخرى يعاقب بالعقوبة   
 .اسقاط مركبة ىوائية

  .سقوط المركبة اليوائية كانت العقوبة عشر سنوات عمى االقؿ أو  واذا نجـ عف الفعؿ غرؽ السفينة

 

 قطع سير المخابرات السمكية والبلسمكية - 598 ادةالم   

باآلالت أو االسالؾ أو بأية  عمى قطع سير المخابرات البرقية أو الياتفية أو اذاعات الراديو سواء بالحاؽ الضرر مف اقدـ قصدا   
 .ستة أشير  طريقة أخرى عوقب بالحبس حتى

  .س مف ثالثة أشير الى سنتيفالفعؿ خطر عمى السالمة العامة قضي بالحب واذا نجـ عف

 

 والمواصبلت تشديد عقوبة الجرائم الواقعة عمى سبلمة طرق النقل - 599 المادة   

موت  السابقة نصفيا اذا أصيب أحد الناس بعاىة دائمة ويقضى باالعداـ اذا أدى االمر الى يزاد عمى العقوبات المذكورة في المواد   
  .أحد الناس

 

 تسبب عن خطأ بتخريب وتيديم طرق النقل والمواصبلت - 600 المادة   

  .مدة ال تجاوز الستة أشير تسبب خطأ بالتخريب والتيديـ وسائر االفعاؿ المذكورة في المواد السابقة عوقب بالحبس مف   

 

 في االعمال الصناعية -0النبذة 

 (603-601 المواد)

 ت لمنع طوارئ العملاغفال وضع آالت او اشارا - 601 المادة   
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 :التالي عمى الوجو 27/5/1993 تاريخ 004القانون رقم   بموجب 038المادة  الغرامة الواردة في  عدلت   

بالحبس  أو لـ يبقيا دائما صالحة لالستعماؿ عوقب  اشارات لمنع طوارىء العمؿ كؿ صناعي أو رئيس ورشة أغفؿ وضع آالت أو 
  .ليرة مف ثالثة أشير الى سنتيف وبالغرامة مف مئة ألؼ الى مميوف

 

 تعطيل اآلالت واشارات منع طوارئ العمل عن اىمال - 602 المادة   

واالشارات السابقة عوقب بالحبس مدة ال  عدـ مراعاة القوانيف أو االنظمة في تعطيؿ اآلالتتسبب عف قمة احتراز أو اىماؿ أو  مف   
  .تجاوز الستة أشير

 

 نزع اشارات منع طوارئ العمل قصداً  - 603 المادة   

 .سنوات ىذه االدوات أو جعميا غير صالحة لالستعماؿ، عوقب بالحبس مف ستة أشير الى ثالث مف نزع قصدا احدى   

  .الشاقة المؤبدة اذا أفضى الى تمؼ نفس وباالشغاؿ  ويقضى باالشغاؿ الشاقة الموقتة اذا نجـ عف الفعؿ حادثة جسيمة

 

 الفصل الثالث

  والحيوان في الجرائم المضرة بصحة االنسان

 في االمراض الوبائية -8النبذة 

 (606-604 المواد)

 ائي من غير قصدتسبب في انتشار مرض وب - 604 المادة   

االنساف عوقب  مف أمراض   احتراز أو اىماؿ أو عدـ مراعاة لمقوانيف أو االنظمة في انتشار مرض وبائي مف تسبب عف قمة   
سنة الى  واذا أقدـ الفاعؿ عمى فعمو وىو عالـ باالمر مف غير أف يقصد موت أحد عوقب بالحبس مف .  ى ستة أشيربالحبس حت

  .ثالث سنوات فضال عف الغرامة

 

 تسبب في انتشار جرثومة خطرة عن اىمال - 605 المادة   

 :التالي عمى الوجو  02/0/8440تاريخ  004القانون رقم   بموجب  030المادة  الغرامة الواردة في  عدلت   

جرثومة خطرة عمى  بيف الدواجف أو  مراعاة لمقوانيف أو االنظمة في انتشار سواؼ مف تسبب عف اىماؿ أو قمة احتراز أو عدـ 
 .ليرة المزروعات أو الغابات، عوقب بغرامة تراوح بيف عشريف ألؼ ومايتي ألؼ

  .واذا أقدـ قصدا عمى فعمو عوقب بالحبس عالوة عمى الغرامة

 

 عدم مراعاة األنظمة الخاصة لمكافحة األوبئة - 606 المادة   

 :التالي عمى الوجو 02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 030المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

 والسواؼ وأمراض  حتى مايتي ألؼ ليرة مف ال يراعي االنظمة الخاصة لمكافحة االوبئة يعاقب بالحبس حتى ستة أشير وبالغرامة 

  .  النبات والجراد وسائر الحيوانات الضارة

 

 في الغش -0النبذة 

 (034-032المواد )

 في مواد مختصة بالغذاء غش - 607 المادة   

 :التالي عمى الوجو 02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 032المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

 :امة مف خمسيف ألؼ الى ستماية ألؼ ليرة أو باحدى ىاتيف العقوبتيفوبالغر  يعاقب بالحبس مف ثالثة أشير الى سنة 

../../../../Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/preview2.html#f182
../../../../Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/preview2.html#f183
../../../../Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/preview2.html#f184
../../../../Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/preview2.html#f185
../../../../Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/preview2.html#f186
../../../../Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/preview2.html#f187


 115 

 .راعية او طبيعية معدة لمبيعالحيواف أو عقاقير أو أشربة أو منتجات صناعية أو ز  مواد مختصة بغذاء االنساف أو   غش مف - 1

 .بأنيا مغشوشة أو فاسدة مف عرض أحد المنتجات أو المواد السابؽ ذكرىا أو طرحيا لمبيع أو باعيا وىو عمى عمـ - 2

 .أو باعيا وىو عالـ بوجو استعماليا مف عرض منتجات مف شأنيا احداث الغش أو طرحيا لمبيع - 3

 عمى استعماؿ المنتجات أو المواد المذكورة في 3و 2بالفقرتيف الػ  219المادة الػ  مييامف حرض باحدى الوسائؿ التي نصت ع - 4

 .الفقرة الثالثة

  .الرتكاب الجـر وعند التكرار يمنع المجـر مف ممارسة العمؿ الذي كاف واسطة

 

 مواد مغشوشة ضارة بصحة االنسان - 608 المادة   

 :التالي عمى الوجو 02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 031المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

 او الفاسدة ضارة بصحة االنساف او الحيواف، قضي بالحبس مف ثالثة اشير الى سنتيف اذا كانت المنتجات او المواد المغشوشة 

 .وبالغرامة مف مئة الؼ الى مميوف ليرة

  .عمـ بالغش او الفساد الضاريفالشاري عمى  تطبؽ ىذه العقوبات ولو كاف البائع أو

 

 حيازة مواد مغشوشة ضارة - 609 المادة   

 :التالي عمى الوجو 02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 034الفقرة االولى من المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

حيازتيـ  الكثر أو باحدى ىاتيف العقوبتيف مف أبقوا فيالؼ ليرة وبالحبس ثالثة اشير عمى ا يعاقب بغرامة تراوح بيف عشريف الؼ ومئة 
 .السابقة في أي مكاف كاف بدوف سبب مشروع منتجات أو مواد مف تمؾ التي وصفتيا المادة

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 034من المادة  0الفقرة  الغرامة الواردة في عدلت 

 وبالغرامة مف خمسيف ألؼ الى ستماية الؼ ليرة. اذا كانت احدى المواد أو أحد المنتجات ثة اشير الى سنةويقضى بالحبس مف ثال 

  .المزغولة أو المغشوشة ضارا بصحة االنساف أو الحيواف

 

 الباب العاشر

  خطرون بسبب عادات حياتيم في الجرائم التي يرتكبيا اشخاص

 الفصل االول

 ينوالمتشرد في المتسولين

 في المتسولين -8النبذة 

 (613-610 المواد)

 احسان عام - 610 المادة   

عمى موارد بالعمؿ واستجدى لمنفعتو الخاصة االحساف العاـ في أي مكاف كاف، اما  مف كانت لو موارد، او كاف يستطيع الحصوؿ   
 .عمى االكثر االقؿ وستة اشير أو تحت ستار أعماؿ تجارية، عوقب بالحبس مع التشغيؿ لمدة شير عمى صراحة

  .79 لممادة الػ وفاقا ويمكف فضال عف ذلؾ، أف يوضع في دار لمتشغيؿ

  .التكرار ويقضى بيذا التدبير وجوبا في حالة

 

 ان عام نتيجة الكسل او السكراحس - 611 المادة   

عوقب بالحبس مع  أدمانو السكر أو المقامرة مجبرا عمى استجداء المعونة العامة أو االحساف مف الناس مف أصبح بسبب كسمو أو   
 .التشغيؿ مف شير الى ستة أشير
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المشروبات  الحانات التي تباع فييابوضع المحكـو عميو باحدى دور التشغيؿ ومنعو مف ارتياد  ولمقاضي، فضال عف ذلؾ، اف يحكـ
  .81والػ  79المادتاف الػ  عمى ما نصت عميو

 

 مغادرة مؤسسة خيرية او تعاطي التسّول - 612 المادة   

  .أعاله يرية تعنى بو وتعاطى التسوؿ، عوقب، ولو كاف عاجزا بالحبس لممدة المذكورةخ مف غادر مؤسسة   

 

 حاالت التسّول - 613 المادة   

 :دي في أحد الظروؼ التاليةالذي يستج  اف المتسوؿ   

 .بالتيديد او أعماؿ الشدة - 1

 .بحمؿ شيادة فقر كاذبة - 2

 .عاىات بالتظاىر بجراح أو - 3

 .بالتنكر عمى أي شكؿ كاف - 4

 .ممف ىو دوف السابعة مف العمر باستصحاب ولد غير ولده او احد فروعو - 5

 .لجنحا بحمؿ أسمحة أو أدوات خاصة باقتراؼ الجنايات او - 6

 .بحالة االجتماع ما لـ يكف الزوج وزوجتو أو العاجز وقائده - 7

عاجز وبالحبس البسيط لممدة  بالحبس مف ستة اشير الى سنتيف مع التشغيؿ فضال عف وضعو في دار لمتشغيؿ اذا كاف غير يعاقب
 .نفسيا اذا كاف عاجزا

  .الحرية المراقبة ويمكف كذلؾ أف يفرض عميو تدبير

 

 في المتشردين -0ة النبذ

 (615-614 المادتان)

 تعريف المتشرد - 614 المادة   

التشغيؿ مف شير الى ستة أشير كؿ صحيح ال مسكف لو وال وسيمة لمعيش ال يمارس  يعد متشردا ويعاقب عمى ذلؾ بالحبس مع   
 .شير عمى االقؿ ولـ يثبت أنو سعى السعي الكافي لمحصوؿ عمى شغؿ عمال مف

 .المتشرديف في دار لمتشغيؿ لؾ وضعويمكف كذ

  .ويوضعوف فييا وجوبا عند التكرار

 

  حيازة المتشرد ألسمحة - 615 المادة   

عمى كؿ متشرد يحمؿ سالحا أو أدوات خاصة باقتراؼ  613 المادة الػ االحترازية المنصوص عمييا في يقضى بالعقوبات والتدابير   
عمى أي شكؿ مف االشكاؿ  ييددوف بالقياـ بأي عمؿ مف أعماؿ العنؼ عمى االشخاص أو يتنكروف الجنح، أو يقوموف أو الجنايات أو

  .أو يتشردوف مجتمعيف، شخصيف فأكثر

 

 المتسولين في االحداث المتشردين او -0النبذة 

 (081-080المواد )

 ممغاة - 616 المادة   

  .(لمنحرفينحماية االحداث ا) 80/4/8410تاريخ  884رقم  المرسوم االشتراعي  بموجب 080المادة  نص الغي   
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 معاقبة ابو القاصر لتركو متشردا - 617 المادة   

 :التالي عمى الوجو 02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 082المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

عمره  لخامسة عشرة مفوبالغرامة مف عشريف ألؼ الى مئة ألؼ ليرة أبوا القاصر الذي لـ يتـ ا يعاقب بالحبس مف شير الى ستة أشير 
  .متشردا أو أىمو المكمفوف اعالتو وتربيتو اذا لـ يقوموا بأوده رغـ اقتدارىـ وتركوه

 

 دفع قاصر الى التسول - 618 المادة   

 :التالي عمى الوجو 27/5/1993 تاريخ 004القانون رقم   بموجب 081المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

الى التسوؿ جرا لمنفعة شخصية عوقب بالحبس مف ستة أشير الى سنتيف وبالغرامة مف  ثامنة عشرة مف عمرهمف دفع قاصرا دوف ال 
  .ألؼ الى مايتي ألؼ ليرة عشريف

 

 في الرحل -4النبذة 

 (620-619 المادتان)

 تعريف الرحل - 619 المادة   

ليـ  نييف كانوا أو غرباء المتجوليف في لبناف دوف مقر ثابت ولو كانتالنور والبدو لبنا يعد رحال بالمعنى المقصود في ىذه النبذة   
  .موارد ويزاولوف أحدى الحرؼ

 

 تجّول الرحل في األرض المبنانية - 620 المادة   

 :التالي عمى الوجو ،27/5/1993 تاريخ 004القانون رقم   بموجب  003المادة  الغرامة الواردة في  عدلت   

الجسدية أو ال  المبنانية مف شير عمى االقؿ وال يكوف حامال تذكرة اليوية المحتوية عمى قياساتو حؿ يتجوؿ في االرضكؿ فرد مف الر  
 .وبالغرامة مف عشريف ألؼ ليرة الى مايتي ألؼ ليرة يثبت أنو طمبيا مف السمطة يعاقب بالحبس مف ثالثة أشير الى سنة

  .المراقبة ويمكف أيضا أف يوضع تحت الحرية

 

 احكام شاممة

 (008المادة )

  طرد األشخاص الخطرون من الببلد - 621 المادة   

  .المبنانية بمقتضى المواد الواردة في ىذا الفصؿ يمكف أف يقضى في الحكـ بطرده مف البالد كؿ غريب حكـ عميو   

 

 الفصل الثاني

  في تعاطي المسكرات والمخدرات

 في المسكرات -8النبذة 

 (629-622 لموادا)

 سكر ظاىر في محل عام - 622 المادة   

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 000المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

  .مكاف مباح لمجميور عوقب بالغرامة مف ستة آالؼ الى عشريف ألؼ ليرة مف وجد في حالة سكر ظاىر في محؿ عاـ أو 

 

 تكرار السكر الظاىر في محل عام - 623 المادة   
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  .80 المادة الػ في التكرار التوقؼ التكديري ويمنع مف ارتياد الحانات تحت طائؿ العقوبة المفروضة يستحؽ المدعى عميو عند   

 وقضي عميو فضال عف ذلؾ بالمنع مف الحقوؽ المدنية واالسقاط مف الوالية واذا كرر ثانية عوقب بالحبس مف شير الى ستة أشير

  .والوصاية

 

 سكير مدمن - 624 المادة   

 أوى االحترازي ليعالجبحجزه في جناح خاص مف الم -واف يكف مكررا لممرة االولى - اذا ثبت اف المدعى عميو سكيرا مدمنا قضي   

 .فيو

يثبت فيو شفاء المحكـو عميو وال يمكف أف تجاوز  ومدة الحجز ستة أشير عمى االقؿ تنتيي بقرار مف الييئة القضائية التي قضت بو
 .ىذه المدة السنتيف

  .العقوبة المانعة لمحرية في خالؿ مدة الحجز تسري مدة

 

 اسكار قاصر - 625 المادة   

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 000المادة  غرامة الواردة فيال عدلت   

  .ليرة اشربة روحية حتى أسكره عوقب بالغرامة مف ستة آالؼ الى عشريف ألؼ مف قدـ لقاصر دوف الثامنة عشرة مف عمره 

 

 عام تقديم اشربة روحية لمغير بنية اسكاره في محل - 626 المادة   

 :التالي عمى الوجو ،27/5/1993 تاريخ 004القانون رقم   بموجب 000المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

 عشرة آالؼ الى عشريف الؼ ليرة صاحب الحانة أو صاحب محؿ آخر مباح لمجميور وىكذا يعاقب بالتوقيؼ التكديري وبالغرامة مف 

أو الى قاصر دوف الثامنة  حتى أسكروه أو قدموىا الى شخص بحالة سكر ظاىر   مستخدموه اذا قدموا الى شخص أشربة روحية
  .  عشرة مف عمره

 

 استخدام نساء في حانة - 627 المادة   

  .العمر الحانة الذي يستخدـ في حانتو بنات أو نساء مف غير عيمتو دوف الحادية والعشريف مف يستحؽ العقوبات نفسيا صاحب   

 

 ائياً اقفال محل ني - 628 المادة   

  .يمكف الحكـ باقفاؿ المحؿ نيائيا 627و 626المادتيف الػ  المنصوص عمييا في عند تكرار أي جنحة مف الجنح   

 

  ترك المجرم لمشخص السكران - 629 المادة   

أو لـ يؤمف  المجـر الشخص السكراف يجوؿ في حالة سكر اذا ترؾ 626و 625المادتيف الػ  عمييا في تضاعؼ العقوبات المنصوص   
  .رجاؿ السمطة رجوعو الى منزلو أو تسميمو الى

 

 في المخدرات -0النبذة 

 (631-630 ممغاة )المادتان

 631 و 630 المادتين   

 00/0/8441تاريخ  020بالقانون رقم  واستبدل الذي الغي بدوره .(المخدرات قانون) 18/6/1946 قانون بموجب 631 و المادة 003المادة  نص الغي   
  .(والسبلئف )قانون المخدرات والمؤثرات العقمية
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 الفصل الثالث

 في المقامرة

 (634-632 المواد)

 تعريف ألعاب القمار - 632 المادة   

 .الحظ عمى الميارة أو الفطنة سمط فيياألعاب القمار ىي التي يت   

 والبتي شفو والبوكر المكشوؼ، وكذلؾ االلعاب التي تتفرع عنيا أو تماثميا بصورة تعد خاصة ألعاب مقامرة، الروليت والبكارا والفرعوف

  .عامة

 

 تنظيم العاب المقامرة - 633 المادة   

 :التالي لوجوعمى ا 5/2/1948 قانون بموجب 633 المادة نص عدل   

 .الغاية مقامرة ممنوعة سواء في محؿ عاـ أو مباح لمجميور أو في منزؿ خاص اتخذ ليذه مف تولى محال لممقامرة أو نظـ ألعاب 

 .والعماؿ والمستخدموف والمدراء  والصرافوف ومعاونوىـ

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 000المادة  الغرامة الواردة في عدلت 

 .وبالغرامة مف مايتي ألؼ ليرة الى مميوني ليرة يعاقبوف بالحبس مف ثالثة أشير الى سنتيف 

 .كانوا غرباء استيدفوا الطرد مف البالد المبنانيةواذا  ويستيدؼ المجرموف منع االقامة،

المنقولة التي فرش المكاف  التي نتجت عف الجـر أو استعممت أو كانت معدة الرتكابو االثاث وسائر االشياء تصادر فضال عف االشياء
 .وزيف بيا

  .ويمكف القضاء باقفاؿ المحؿ

 

 اشتراك بألعاب المقامرة - 634 المادة   

 :02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  عدلت الغرامة الواردة فيو بموجب عمى الوجو التالي، ثم 5/2/1948 قانون بموجب 634 المادة نص عدل   

خمسيف الؼ الى أربعماية ألؼ  اشترؾ بالمعب في االماكف المذكورة أعاله أو فوجىء فييا أثناء المعب يعاقب بغرامة مف كؿ شخص 
  .ليرة

 

 ادي عشرالباب الح

 االموال الجرائم التي تقع عمى

 الفصل االول

 في اخذ مال الغير

 في السرقة -8النبذة 

 (648-635 المواد)

 تعريف السرقة - 635 المادة   

 :بالنص التالي وابدل 80/4/8410تاريخ  880رقم  المرسوم االشتراعي بموجب 635 المادة نص الغيت   

منزلة االشياء المنقولة في تطبيؽ   المحرزة تنزؿ الطاقات   .خفية أو عنوة بقصد التممؾ السرقة ىي أخذ ماؿ الغير المنقوؿ 
  .الجزائية النصوص

 

 تشديد السرقة غير المحدد ليا عقوبة خاصة - 636 المادة   

 004القانون رقم  بموجب بالنص التالي الذي تعدلت فيو الغرامة وابدل 80/4/8410تاريخ  880رقم  المرسوم االشتراعي بموجب 000  المادة الغي نص   
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 :التالي عمى الوجو 27/5/1993 تاريخ

بموجب أحد نصوص ىذا القانوف االخرى، يعاقب عمييا بالحبس مف شيريف الى ثالث  السرقة، التي لـ تحدد ليا عقوبة خاصة - 
 .وبالغرامة مف مئة ألؼ الى أربعماية ألؼ ليرة سنوات

 :اذا ارتكبت السرقة في احدى الحاالت التالية 257 لممادة وفقا وتشدد ىذه العقوبة

أكاف ذلؾ في الطرؽ أو في االماكف العامة االخرى أو في القطارات أو في  بنشؿ المارة -  2 .المأىولة واالبنية   المعابد في - 1
 .الطائرات او غيرىا مف وسائؿ النقؿ السفف او

 .السرقة في غير أوقات الدواـ أو الحراسة حتى واف ارتكبت   االمفبفعؿ موظؼ أنيط بو حفظ  - 3

مؿ يسرؽ مف محؿ أو الغير مف منزؿ مخدومو أو بفعؿ مستخدـ او عا بفعؿ خادـ مأجور يسرؽ ماؿ مخدومو أو يسرؽ ماؿ - 4
 .المستودعات أو االماكف االخرى التابعة لمعمؿ أو المصنع مصنع مخدومو أو في

   .أكثر بفعؿ شخصيف أو - 5

 

 رضسرقة محصوالت األ  - 637 المادة   

لقانون رقم ا بموجب وابدل بالنص التالي الذي عدلت الغرامة الواردة فيو ،80/4/8410تاريخ  880االشتراعي رقم  المرسوم بموجب 637 المادة نص الغي   
 :التالي عمى الوجو ،27/5/1993 تاريخ 004

 .ثمار شجرىا، مما تقؿ قيمتو عف المائة ليرة يعاقب بالغرامة حتى مئة ألؼ ليرة مف سرؽ شيئا مف محصوالت االرض أو مف 

  .ىذه الحالة تتوقؼ المالحقة عمى شكوى الفريؽ المتضرر وفي

 

 سرقةحاالت تشديد عقوبة ال - 638 المادة   

 :التالي وابدل بالنص 880/8410رقم  المرسوم االشتراعي بموجب 638 المادة نص الغي   

 :الى عشرة سنوات عمى السرقة في احدى الحاالت التالية يعاقب باالشغاؿ الشاقة مف ثالث سنوات 

 .ة أو ىيئة عامةامواؿ أو موجودات مؤسسة حكومية أو أي مركز أو مكتب الدارة رسمي اذا وقعت السرقة عمى - 1

 .اذا وقعت السرقة عمى امواؿ أو موجودات مصرؼ أو محؿ لمصياغة أو لمصيرفة - 2

مؤسسة خاصة، وىو يحمؿ ماال  اذا وقعت السرقة عمى أحد معتمدي القبض أو عمى أي موظؼ عاـ أو عمى أي مستخدـ في - 3
وتفرض العقوبة نفسيا عمى معتمد القبض أو الموظؼ العاـ أو الماؿ.  لالدارة او المؤسسة التي يعمؿ فييا وكاف القصد سرقة ىذا

 .مع الجناة المستخدـ اذا تواطأ

 .سالحا ظاىرا أو خفيا شخص مقنع أو يحمؿ بفعؿ -  5 .اذا وقعت السرقة عمى سيارة أو أي مركبة برية ذات محرؾ - 4

6 -  

 :اآلتي نصيا  الفقرة السادسة 1/80/8440تاريخ  412القانون رقم  بموجب العقوبات من قانون 001المادة  نص اضيفت الى 

   .العنؼ عمى األشخاص اذا وقعت السرقة باستعماؿ 

 

 حاالت تشديد عقوبة السرقة - 639 المادة   

وابدل  1/80/8440تاريخ  412القانون رقم  ثم الغي مجددا بموجب ،80/4/8410تاريخ  880االشتراعي رقم  المرسوم بموجب 004المادة   الغي نص   
 :بالنص التالي

 :اآلتية يرتكب السرقة في احدى الحاالت الشاقة مف ثالث سنوات الى سبع سنوات كؿ مف يعاقب باالشغاؿ 

في الداخؿ او    بالجدراف، مأىولة أـ غير مأىولة، او بتسمقيا في االماكف المقفمة المصانة   او الكسر   بواسطة الخمع - 1
او بعد الدخوؿ الييا بالحيمة او بانتحاؿ صفة موظؼ او بالتذرع بميمة  أو أي اداة اخرى   باستعماؿ المفاتيح المصنعة الخارج او
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وقوع أعماؿ شغب او ثورة او حرب او حريؽ او اضطراب أمني او غرؽ  في خالؿ -  2 .طريقة أخرى غير مألوفة رسمية او بأي
 .أخرى سفينة او أي نائبة

  .الجريمة اـ لتسييميا اـ لالستيالء عمى المسروؽ أـ لتأميف اليرب اف لتييئة   بالتيديد بالسالح - 3

 

 سرقة مقترنة بعنف عمى األشخاص - 640 المادة   

 :التالي وابدل بالنص 8/12/1995 تاريخ 412القانون رقم  بموجب ثم الغي مجددا ،112/1983 المرسوم االشتراعي رقم بموجب 043المادة  نص الغي   

المسروؽ اـ  المادة السابقة عنؼ عمى االشخاص اف لتييئة الجريمة اـ لتسييميا اـ لالستيالء عمى فعاؿ المذكورة فياذا رافؽ احد اال 
 .الشاقة المؤبدة فع العقوبة الى االشغاؿفتر    لتأميف اليرب او اذا تـ احد االفعاؿ ليال

  .فيعاقب باالعداـ واذا اقدـ الفاعؿ عمى قتؿ انساف لسبب ذي صمة بالسرقة المذكورة

 

 استيبلء عمى سفينة - 641 المادة   

وابدل بنص  487/1995 القانون رقم الغي ىذا النص بموجب وابدل بنص جديد، ثم ،112/1983 المرسوم االشتراعي رقم بموجب  048المادة   عدل نص   
 :واستعيض عنو بالنص التالي 0/0/8440تاريخ  080المادة االولى من  من 4الفقرة  النص مجددا بموجبىذا  جديد، ثم الغي

 :باالشغاؿ الشاقة المؤقتة كؿ مف يعاقب 

سفينة راسية او ماخرة او عمى البضائع التي تنقميا، او مارس أية عممية مف  استولى بصورة غير مشروعة وبأية وسيمة كانت عمى -
قائدىا عمى تغيير وجية سيرىا بالتيديد  ش البحري او القرصنة، او سيطر عمى السفينة او تحكـ بقيادتيا او حمؿ ربانيا اوالغ عمميات

 .او بالعنؼ

 .بالعنؼ وبأية وسيمة كانت عمى منصة ثابتة في الجرؼ القاري او سيطر عمييا بالتيديد او استولى بصورة غير مشروعة -

تعريض سالمة مالحة السفينة او سالمة المالحة  وعف قصد، أحد االفعاؿ اآلتية، التي مف شأنياارتكب بصورة غير مشروعة  -
 :الجرؼ القاري لمخطر البحرية او سالمة المنصة الثابتة في

 .بحمولتيا اتالؼ السفينة او احداث اضرار فادحة بيا او -أ 

ثابتة بأية وسيمة كانت وكاف مف شأف ذلؾ تعريض  منصةوضع او حمؿ الغير عمى وضع جياز او مادة عمى سفينة او عمى  -ب 
 .او اللحاؽ الضرر بالسفينة او بحمولتيا او بالمنصة الثابتة السفينة او المنصة الثابتة، لمتدمير

ورة البحرية، او عرقمة عمميا بص فادحة بمرفأ يستخدـ لممالحة البحرية او بمنشآت او تجييزات او خدمات المالحة احداث اضرار -ج 
 .جسيمة

 .صحيحة ابالغ معمومات مع عممو بأنيا غير -د 

الفاعؿ الحدى ىذه الجرائـ او كاف مشتركا او متدخال فييا او  عقوبات بحؽ رباف السفينة اذا كاف ىو 257وتشدد العقوبة وفقا لممادة 
 .محضرا عمييا

سائر الفاعميف والمشتركيف والمتدخميف  بيذا المنع كذلؾ عمىاف يحكـ عمى الرباف ايضا بالمنع مف ممارسة المينة نيائيا ويحكـ  ويمكف
  .او التجارة البحرية والمحرضيف اذا كانت مينتيـ ذات عالقة بالمالحة

 

 سرقة بفعل شخصين مسمحين او أكثر - 642 المادة   

من  0الفقرة  بموجب ثم الغي ىذا النص ،1/80/8440تاريخ  412وبالقانون رقم  ،112/1983 المرسوم االشتراعي رقم بموجب 040المادة  نص عدل   
 :التالي واستعيض عنو بالنص 0/0/8440تاريخ  080انون رقم الق

 المعدلة مف قانوف العقوبات، بفعؿ 641ارتكاب أي مف الجرائـ المنصوص عمييا في المادة  يعاقب باالشغاؿ الشاقة المؤبدة اذا تـ 

 .عنؼ عمى احدالجريمة  شخصيف مسمحيف او أكثر استعمموا السالح او ىددوا باستعمالو او اذا رافؽ ارتكاب
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وموت احد ركابيا او ادى الى تدمير المنصة الثابتة وموت احد ممف  ويعاقب باالعداـ اذا أدى ارتكاب الجريمة الى غرؽ السفينة
المالحة البحرية او موت احد  الشاقة المؤقتة اذا ادى ارتكاب الجريمة الى تدمير منشآت او تجييزات او خدمات عمييا، وباالشغاؿ

  .بالجريمة تيجة الرعب او أي سبب آخر لو صمةاالشخاص ن

 

 استيبلء عمى طائرة - 643 المادة   

من  0الفقرة  بموجب ثم الغي ىذا النص ،1/80/8440تاريخ  412وبالقانون رقم  ،112/1983 المرسوم االشتراعي رقم بموجب 040المادة  نص عدل   
 :واستعيض عنو بالنص التالي 0/0/8440تاريخ  080من القانون رقم  المادة االولى

 :ة المؤقتة كؿ مفباالشغاؿ الشاق يعاقب 

طائرة اثناء طيرانيا او سيطر عمييا او تحكـ بقيادتيا او حمؿ قائدىا عمى  استولى بصورة غير مشروعة وبأية وسيمة كانت عمى -
 .سيرىا بالتيديد او بالعنؼ تغيير وجية

حة الجوية او سالمة مالحة االتية، اذا كاف مف شأنو تعريض سالمة المال ارتكب بصورة غير مشروعة وعف قصد احد االفعاؿ -
 :لمخطر الطائرة

 .انزاؿ اضرار متعمدة بطائرة في الخدمة تجعميا غير صالحة لمطيراف -أ 

اضرار متعمدة فادحة بمنشآت مطار  انزاؿ اضرار متعمدة فادحة بمنشآت او تجييزات او خدمات المالحة الجوية، او انزاؿ - ب
 .يستخدـ لممالحة الجوية

 .عممو بأنيا غير صحيحة ات معابالغ معموم -ج 

الجرائـ المنصوص عمييا في ىذه المادة بفعؿ شخصيف مسمحيف أو أكثر  ويعاقب باالشغاؿ الشاقة المؤبدة اذا تـ ارتكاب أي مف
 .ىددوا باستعمالو او اذا رافؽ ارتكاب الجريمة عنؼ عمى احد األشخاص استعمموا السالح او

السقوط او التدمير او اذا نجـ عف الفعؿ  كانت، بعمؿ تخريبي في الطائرة يعرضيا لخطر  بأية وسيمةباالعداـ اذا قاـ الفاعؿ،  ويعاقب
  بالحادث موت انساف نتيجة الرعب او أي سبب آخر لو صمة

 

 ممغاة - 644 المادة   

  .80/4/8410تاريخ  880االشتراعي رقم  المرسوم بموجب 044المادة  نص الغي   

 

 ممغاة - 645 المادة   

  .80/4/8410تاريخ  880االشتراعي رقم  المرسوم  بموجب  040المادة   الغي نص   

 

 ممغاة - 646 المادة   

  .80/4/8410تاريخ  880االشتراعي رقم  المرسوم بموجب 040المادة  نص الغي   

 

 ممغاة - 647 المادة   

  .80/4/8410تاريخ  880االشتراعي رقم  المرسوم  بموجب  042المادة   الغي نص   

 

 ممغاة - 648 المادة   

  .80/4/8410تاريخ  880االشتراعي رقم  المرسوم بموجب 041المادة  نص الغي   

 

 في االغتصاب والتيويل -0النبذة 
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 (650-649 المادتان)

 اغتصاب كتابة - 649 المادة   

 004القانون رقم  بموجب الواردة فيوالوجو التالي، ثم عدلت الغرامة  عمى 80/4/8410تاريخ  880رقم  المرسوم االشتراعي بموجب 649 المادة نص عدل   
 :27/5/1993 تاريخ

 .وبالغرامة مف مئة ألؼ الى ستماية ألؼ ليرة لبنانية يعاقب بالحبس سنة عمى االقؿ 

ابراء أو اغتصاب  بالعنؼ وبقصد اجتالب نفع غير مشروع لو أو لغيره، عمى اغتصاب كتابة تتضمف تعيدا أو مف أقدـ بالتيديد أو - 1
 .شخصا عمى اجراء عمؿ أو االمتناع عف اجرائو اضرارا بثروتو وبثروة غيره مف أكره -  2 .يياتوقيع عم

كاف الفاعؿ حامال سالحا ىدد بو المجنى  الفقرتيف السابقتيف اذاعقوبة االشغاؿ الشاقة المؤقتة في جميع الحاالت المبينة في  تفرض - 3
   .عميو

 

 تيويل - 650 المادة   

 004القانون رقم   الوجو التالي، ثم عدلت الغرامة الواردة فيو بموجب عمى 80/4/8410تاريخ  880رقم  المرسوم االشتراعي بموجب 650 المادة نص عدل   
 :27/5/1993 تاريخ

يناؿ مف قدر ىذا الشخص أو شرفو أو مف قدر أحد  أو افشائو أو االخبار عنو وكاف مف شأنو أف  كؿ مف ىدد شخصا بفضح أمر 
 وعة عوقب بالحبس مف شيريف الى سنتيف وبالغرامة حتى ستمايةمنفعة لو أو لغيره غير مشر  أقربائو أو شرفو لكي يحممو عمى جمب

 .ألؼ ليرة

  .بحكـ وظيفتو أو مينتو أو فنو بحؽ الفاعؿ اذا كاف االمر الذي ييدد بفضحو قد اتصؿ بعممو عقوبات 257لممادة  تشدد العقوبة وفقا

 

 حق في استعمال اشياء الغير بدون -0النبذة 

 (008المادة )

 ضرر ناجم عن استعمال اشياء الغير بدون حق - 651 المادة   

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 008المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

بصورة تمحؽ بو ضررا ولـ يكف قاصدا اختالس الشيء عوقب بالحبس حتى ستة أشير  كؿ مف استعمؿ بدوف حؽ شيئا يخص غيره 
  .مف خمسيف الؼ الى مايتي ألؼ ليرة أو باحدى ىاتيف العقوبتيف مةوبالغرا

 

 احكام شاممة لمنبذات السابقة

 (654-652 المواد)

 معاقبة عمى الشروع في أخذ مال الغير - 652 المادة   

  .الشروع بارتكاب الجنح المنصوص عمييا في ىذا الفصؿ يتناوؿ العقاب   

 

 سرقة مانعة من الحرية من أجل سرقة او محاولة عقوبة - 653 المادة   

 االقامة كؿ مف حكـ عميو بعقوبة مانعة مف الحرية مف أجؿ سرقة أو محاولة يمكف أف يوضع تحت الحرية المراقبة أو أف يمنع مف   

  .سرقة

 

 اخفاء األشياء المسروقة - 654 المادة   

 المادتيف الػ في االشياء المسروقة أو جريمة تخبئة الشركاء المنصوص عمييماجريمة اخفاء  يعفى مف العقوبة كؿ شخص ارتكب   
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 .اشرة المالحقات عمى مف يعرؼ مختبأىـأو أتاح القبض ولو بعد مب اذا أخبر السمطة عف أولئؾ الشركاء قبؿ أية مالحقة 222و 221

  .المادة عمى المكرريف ال تسري أحكاـ ىذه

 

 الفصل الثاني

 الغش في االحتيال وسائر ضروب

 في االحتيال -8النبذة 

 (657-655 المواد)

 مناورات احتيالية - 655 المادة   

 004القانون رقم  بموجب الوجو التالي، ثم عدلت الغرامة الواردة فيو عمى 80/4/8410تاريخ  880رقم  المرسوم االشتراعي بموجب 655 المادة نص عدل   
 :27/5/1993 تاريخ

أو  أو اسنادا تتضمف تعيدا أو ابراء   أو غير منقوؿ   منقوال عمى تسميمو ماال   ةاالحتيالي كؿ مف حمؿ الغير بالمناورات 
 .ألؼ الى مميوف ليرة منفعة واستولى عمييا يعاقب بالحبس مف ستة أشير الى ثالث سنوات وبالغرامة مف مئة

 :حتياليةوتعتبر مف المناورات اال

 .أو تخوفا مف ضرر   شأنيا ايياـ المجنى عميو بوجود مشروع وىمي أو التي تخمؽ في ذىنو أمال بربح االعماؿ التي مف - 1

لو المجـر أو ظرؼ استفاد  عميو نتيجة تأييد شخص ثالث ولو عف حسف نية أو نتيجة ظرؼ ميد أكذوبة يصدقيا المجنى تمفيؽ - 2
لمتصرؼ فأساء  تصرؼ بيا أو ممف لو حؽ او صفةبأمواؿ منقولة أو غير منقولة ممف ليس لو حؽ أو صفة لم التصرؼ -  3 .منو

والتأثير. ويطبؽ العقاب نفسو في  لممخادعة   كاذبة استعماؿ اسـ مستعار أو صفة -  4 .استعماؿ حقو توسال البتزاز الماؿ
  .محاولة ارتكاب ىذا الجـر

 

 تشديد عقوبة اإلحتيال - 656 المادة   

 :في احدى الحاالت اآلتية تضاعؼ العقوبة اذا ارتكب الجـر   

 .عمؿ في ادارة عموميةبحجة تأميف وظيفة أو  - 1

 .لمشروع ما بفعؿ شخص يمتمس مف العامة ماال الصدار اسيـ أو سندات أو غيرىا مف الوثائؽ لشركة أو - 2

 :80/4/8410تاريخ  880االشتراعي رقم  المرسوم بموجب 656 المادة الى اضيف النص التالي 

  .آخر  بفعؿ أي مفوض بالتوقيع عف شركة أو جمعية أو مؤسسة أو أي شخص معنوي - 3 

 

 استغبلل احتياجات قاصر - 657 المادة   

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 002المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

أىواء قاصر دوف الثامنة عشرة مف عمره أو مجذوب أو معتوه فحممو عمى اجراء عمؿ  كؿ مف استغؿ احتياجات أو عدـ خبرة أو 
توازي قيمة الضرر وال تنقص عف  مف شأنو االضرار بمصالحو أو مصالح الغير، عوقب بالحبس مف شيريف الى سنتيف وبغرامة قانوني

  .خمسيف ألؼ ليرة

 

 فيما جرى مجرى االحتيال -0النبذة 

 (660-658 المواد)

 تسميم بضاعة مع حق الخيار او لوعدة - 658 المادة   

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 001المادة  واردة فيالغرامة ال عدلت   
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 كاف يعرؼ أنو ال يمكنو الدفع، عوقب  الخيار أو لوعدة وىو ينوي عدـ دفع ثمنيا أو كؿ مف حمؿ الغير عمى تسميمو بضاعة مع حؽ 

   .بعد انذاره و لـ يدفع ثمنيابالحبس، حتى ستة أشير وبغرامة حتى مايتي ألؼ ليرة اذا لـ يردىا أ

 

 عام عدم دفع المنامة او الطعام والشراب في محل - 659 المادة   

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 004المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

 يدفع، عوقب بالتوقيؼشرابا في محؿ عاـ وىو ينوي عدـ الدفع او يعمـ انو ال يمكنو أف  أو طعاما أو   كؿ مف وفر لنفسو منامة 

  .التكديري وبالغرامة مف عشريف ألؼ الى مئة ألؼ ليرة

 

 اتخاذ واسطة نقل برية او بحرية او جوية بالغش - 660 المادة   

  .الطريؽ أو جوية دوف أف يدفع اجرة  بالعقوبة نفسيا عمى كؿ مف اتخذ بالغش واسطة نقؿ برية أو بحرية يقضى   

 

 في المراباة والقروض لقاء رىن -0النبذة 

 (665-661 المواد)

 قرض ربا - 661 المادة   

 :الوجو التالي عمى 80/4/8410تاريخ  880رقم  المرسوم االشتراعي  بموجب 661 المادة نص عدل   

ا سنوي بالماية 12تجارية، يفرض عمى المستقرض فائدة اجمالية ظاىرة أو خفية، بمعدؿ يزيد عف  كؿ عقد قرض مالي، لغاية غير 
  .   يؤلؼ قرض ربا

 

 مراباة واستغبلل ضيق الغير - 662 دةالما   

يجاوز  ضيؽ ذات يده عوقب بغرامة يمكف أف تبمغ نصؼ رأس الماؿ المقترض وبالحبس عمى أف ال كؿ مف رابى شخصا الستغالؿ   
  .السنة أو باحدى ىاتيف العقوبتيف

 

 اعتياد المراباة - 663 المادة   

بالعقوبات  أو أكثر مديونا واحدا أو مديونيف مختمفيف، عوقب لجريمة اعتياد المراباةمرتيف  كؿ مف رابى في اقؿ مف ثالث سنوات   
 .المعينة في المادة السابقة

  :80/4/8410تاريخ  880االشتراعي رقم  المرسوم بموجب 000المادة  اضيف النص التالي الى 

،عند تكرار فعمو مرتيف عمى االقؿ خالؿ ثالث -  سنوات سواء كاف ذلؾ بمعرض قرض ربا  يعاقب المحرض أو المتدخؿ في ىذا الجـر
  .آخريف أجري بيف المرابي والضحية ذاتيما أو بيف اشخاص

 

 و التدخل في المراباةالتحريض ا - 664 المادة   

الجنح المنصوص عمييا  المراباة يستنتج مف قرض واحد بالربى اذا ارتكب في أقؿ مف خمس سنوات بعد الحكـ باحدى اف جـر اعتياد   
  .في المواد السابقة

 

 فتح محل لئلقراض - 665 المادة   

 :التالي عمى الوجو 5/2/1948 قانون  بموجب 665 المادة نص عدل   

 :أف تبمغ ربع رأس الماؿ المقرض يعاقب بالحبس حتى ستة أشير وبغرامة يمكف 

 .ولو اجرى عقدا واحدا كؿ مف فتح محال لالقراض لقاء رىف بدوف اذف - 1
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يتضمف قيمة المبالغ المقرضة واسـ المستػقرض وصفتو ونوع  كؿ مف استحصؿ عمى اذف لالقراض لقاء رىف ولـ يمسؾ دفترا - 2
 .الحقيقية يمتوالمرىوف وق

  .الجؿ تسييؿ العمميات التجارية ال تسري أحكاـ ىذه المادة عمى القروض لقاء رىف المعقودة لمصمحة التجار

 

 في الشك بدون مقابل -4النبذة 

 (667-666 المادتان)

 دون مؤونة شك - 666 المادة   

 تاريخ 004القانون رقم  بموجب التالي، ثم عدلت الغرامة الواردة فيو وابدل بالنص 80/0/8402تاريخ  03/02القانون رقم  بموجب 666 المادة نص الغي   

27/5/1993: 

بعضيا بعد  كؿ مف استرجع كؿ المؤونة أو -  .سابقة ومعدة لمدفع أو بمؤونة غير كافية كؿ مف أقدـ عمى سحب شؾ دوف مؤونة - 
 .سحب الشؾ

يعاقب   .مف قانوف التجارة 428 المادة المنصوص عمييا في كؿ مف أصدر منعا عف الدفع لممسحوب عميو في غير الحاالت -
مضافا اليو بدؿ  ثالث سنوات وبالغرامة مف مميوف الى أربعة مالييف ليرة ويحكـ عميو بدفع قيمة الشؾ بالحبس مف ثالثة أشير الى

 .مرالعطؿ والضرر اذا اقتضى اال

  .68و 66المادتيف   باالضافة الى عقوبات التكرار احكاـ وفي حاؿ التكرار تطبؽ أيضا

 

 تدخل في جرم شك دون مؤونة - 667 المادة   

 :التالي وابدل بالنص 80/0/8402تاريخ  03/02القانون رقم  بموجب 667 المادة نص الغي   

ه العقوبات اذا تضاعؼ ىذ  .أعاله مف أقدـ عف معرفة عمى استالـ شؾ دوف مؤونة يعاقب بعقوبات التدخؿ في الجـر المعيف - 
   .حامؿ الشؾ قد استحصؿ عميو لتغطية قرض بالربا حتى ولو لـ يكف متدخال كاف

 

 في الغش بالمياجرة -0النبذة 

 (668 المادة)

 ذب لحمل الغير عمى السفرك - 668 المادة   

 :التالي عمى الوجو 5/2/1948 قانون بموجب 668 المادة نص عدل   

بمد  نفعا ما باختالقو أخبارا أو بتمفيقو أكاذيب لحمؿ شخص عمى السفر أو لتوجيو مسافر الى كؿ مف اجتمب أو استوعد لنفسو أو لغيره 
  .655المادة   منصوص عمييا فيغير البمد الذي كاف يقصد اليو قضي عميو بالعقوبة ال

  .محاولة ارتكاب ىذا الجـر ويطبؽ العقاب نفسو في

 

 احكام شاممة

 (004المادة )

 000و 000نشر الحكم المتعمق بالجنح الواردة في المادة  - 669 المادة   

تكرار أية جريمة مف الجرائـ  وعند 663و 656المادة   المنصوص عمييا في يمكف أف يؤمر بنشر الحكـ عند القضاء بأحدى الجنح   
  .المعينة في ىذا الفصؿ

 

 الفصل الثالث

 واالختبلس في اساءة االئتمان
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 (020-023المواد )

 اختبلس اسناد ومنقول - 670 المادة   

 004القانون رقم  بموجب الوجو التالي، ثم عدلت الغرامة الواردة فيو عمى 80/4/8410تاريخ  880رقم  المرسوم االشتراعي  بموجب 670 المادة نص عدل   
 :27/5/1993 تاريخ

   سند يتضمف تعيدا أو ابراء أو تبػديد أو اتالؼ أو تمزيؽ   كؿ مف أقدـ قصدا عمى كتـ أو اختالس 

أو   أو الرىف   أو عمى سبيؿ عارية االستعماؿ  أو االجارة  أو الوكالة  خر سمـ اليو عمى وجو الوديعةأو شيء منقوؿ آ
 يعيده أو يقدمو أو يستعممو في أمر معيف يعاقب بالحبس مف شيريف الى سنتيف وبغرامة الجراء عمؿ لقاء أجرة أو بدوف اجرة شرط أف

  .ليرة تراوح بيف ربع قيمة الردود والعطؿ والضرر وبيف نصفيا عمى أف ال تنقص عف خمسيف ألؼ

 

 تصرف بالمثميات - 671 المادة   

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 028المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

سممت اليو لعمؿ معيف وىو يعمـ أو كاف يجب أف يعمـ أنو ال يمكنو  ماؿ أو بأشياء أخرى مف المثمياتبمبمغ مف ال  كؿ مف تصرؼ 
نة وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطؿ والضرر عمى اف ال حتى س يعاقب بالحبس   يبرىء ذمتو رغـ االنذار اعادة مثميا ولـ

  .خمسيف الؼ ليرة تنقص الغرامة عف

 

 اساءة امانة - 672 المادة   

 :عمى الوجو التالي ،80/4/8410تاريخ  880رقم   االشتراعي المرسوم بموجب 672 المادة نص عدل   

باالمواؿ المسممة  أشير الى ثالث سنوات االشخاص المذكوروف فيما يمي عندما يقدموف عمى اساءة االمانة يعاقب بالحبس مف ثالثة 
 :السابقتيف 671و 671الييـ أو المناط أمرىا بيـ وفقا لنص احدى المادتيف 

 .متولي الوقؼ - 1

 .أمواليا مدير مؤسسة أو جمعية خيرية وكؿ مسؤوؿ عف - 2

 .وصي القاصر وفاقد االىمية أو ممثمو - 3

 .الزواج منفذ الوصية أو عقد - 4

 .كؿ محاـ أو كاتب عدؿ أو وكيؿ أعماؿ مفوض - 5

  .لقاء أجر مع أي مؤسسة خاصة  مأجور وكؿ مرتبط بعقد عمؿ كؿ مستخدـ أو خادـ  - 6

 .مستناب مف السمطة الدارة أمواؿ تخص الدولة أو االفراد او لحراستيا كؿ شخص  - 7

  .ارتكب بسبب الجـريمنع عمى المجـر ممارسة العمؿ الذي  ويمكف أف

 

 اختبلس منقول دخل في الحيازة غمطاً  - 673 المادة   

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 020المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

 أو بقوة قاىرة،  صورة طارئةكتـ لقطة أو أي شيء منقوؿ دخؿ في حيازتو غمطا أو ب كؿ مف استممؾ أو اختمس أو رفض أف يرد أو 

 .الغرامة عف عشريف ألؼ ليرة يعاقب بالحبس حتى سنة وبغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطؿ والضرر عمى أف ال تقؿ

  .بالنصيب العائد لغيره أحكاـ ىذه المادة عمى مف أصاب كنزا بما يتعمؽتسري 

 

 احكام شاممة لمفصل االول والثاني والثالث

 (676-674 المواد)
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 العقاب اعفاء مرتكبي جرائم السرقة واالحتيال واالختبلس واساءة األمانة من - 674 المادة   

 :عمى الوجو التالي ،80/4/8410تاريخ  880االشتراعي رقم  المرسوم بموجب 674 المادة نص عدل   

أو الفروع أو األب أو  عمييا أضرارا باالصوؿالمنصػوص عمييا في الفصوؿ السابقة يعفوف مف العقاب اذا أقدموا  اف مػرتػكبي الجػرائـ 
 .قانونا األـ او االبف المتبنى أو الزوج غير المفترؽ عف زوجو

بالعقوبة المنصوص عمييا في القانوف مخفضا  اذا عاود المجـر جرمو في خالؿ خمس سنوات قضي عميو بناء عمى شكوى المتضرر
  .منيا الثمث

 

 020و 028و 003و 001و 008و 003و 042الجنح المنصوص عمييا في المواد اصول مبلحقة  - 675 المادة   

عمييا  الجنح المنصوص  لـ يكف مجيوال، أو تكف الشكوى مردودة،  ما -ال تالحؽ اال بناء عمى شكوى الفريؽ المتضرر    
 .673و 671و 661و 658و 651و 651و 647المواد الػ  في

عمييا  تالحؽ عفوا اذا رافقتيا احدى الحاالت المشددة المنصوص 671و 671لػ بموجب المادتيف ا المعاقب عمييا  اف اساءة االئتماف 
  .672المادة الػ  في

 

 األمانة شروط تخفيض عقوبة جنح السرقة واالحتيال واالختبلس واساءة - 676 المادة   

والثالث اذا كاف الضرر الناتج عنيا أو  المواد التي تؤلؼ الفصؿ االوؿ والثاني تخفض الى النصؼ العقوبات الجناحية المعينة في   
 .الدعوى الى المحكمة الذي قصد الفاعؿ اجتالبو منيا تافييف أو اذا كاف الضرر قد أزيؿ كمو قبؿ احالة النفع

  .حكـ باالساس ولو غير مبـر فيخفض ربع العقوبة أما اذا حصؿ الرد أو أزيؿ الضرر أثناء الدعوى ولكف قبؿ أي

 

 الفصل الرابع

 في الغش في المعامبلت

 المغشوشة وفي الغش في كمية البضاعة في العيارات والمكاييل غير القانونية او -8النبذة 

 (018-022المواد )

  استعمال عيارات ومكاييل غير مشروعة - 677 المادة   

 :التالي ى الوجوعم ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 022المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

أو غيرىا  دكانو أو في عربات البيع أو في غيرىا مف االماكف المعدة لمتجارة عيارات أو مكاييؿ كؿ مف استعمؿ أو اقتنى في مخزنو أو 
 والمكاييؿ المعينة في القانوف أو غير موسومة، يعاقب بالتوقيؼ التكديري وبالغرامة مف تختمؼ عف العيارات  مف عدد الوزف أو الكيؿ

  .عشريف ألؼ الى مئة ألؼ ليرة أو باحدى ىاتيف العقوبتيف

 

 اقتناء عيارات ومكاييل غير مشروعة - 678 المادة   

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 021المادة  فيالغرامة الواردة  عدلت   

عيارات أو مكاييؿ أو عدد وزف أو كيؿ مغشوشة او غير مضبوطة، يعاقب بالحبس ثالثة  كؿ مف اقتنى في االماكف المذكورة أعاله 
  .عمى االكثر وبغرامة مف خمسيف الؼ الى أربعماية ألؼ ليرة أشير

 

 الشيء استعمال عيارات مغشوشة لغش العاقد في كمية - 679 مادةال   

 004القانون رقم  بموجب لوجو التالي، ثم عدلت الغرامة الواردة فيوا عمى 80/4/8410تاريخ  880رقم  المرسوم االشتراعي بموجب 679 المادة نص عدل   
 :27/5/1993 تاريخ

../../../../Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/11525
../../../../Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/11525
../../../../Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/preview2.html#f207
../../../../Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/preview2.html#f208
../../../../Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/preview2.html#f209
../../../../Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/11525
../../../../Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/11525


 119 

 عيارات أو مكاييؿ أو عدد وزف أو كيؿ مغشوشة أو غير مضبوطة عمى غش العاقد في كمية كؿ مف أقدـ باستعمالو عف معرفة 

  .الى ستماية ألؼ ليرة ة مف مئة الؼالشيء المسمـ يعاقب بالحبس مع الشغؿ مف ثالثة اشير الى سنتيف وبالغرام

 

 في كمية الشيء المسمم غش - 680 المادة   

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 013المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

 ع لمصفقة، يعاقب بالحبس مع الشغؿ مفماىيتو اذا كانت ىذه الماىية ىي السبب الداف كؿ غش آخر سواء في كمية الشيء المسمـ أو 

  .العقوبتيف ثالثة أشير الى سنة وبالغرامة مف خمسيف ألؼ الى خمسماية ألؼ ليرة أو باحدى ىاتيف

 

 مصادرة العيارات والمكاييل المغشوشة - 681 المادة   

 ؿ المعينةوالمكاييؿ وعدد الوزف والكيؿ المغشوشة أو التي تختمؼ عف العيارات والمكايي العيارات 98المادة الػ  وفقا الحكاـ  تصادر   

  .في القانوف

 

 في الغش في نوع البضاعة -0النبذة 

 (683-682 المادتان)

 العاقد غش - 682 المادة   

 :التالي عمى الوجو ،27/5/1993 تاريخ 004القانون رقم   بموجب 010المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

 :كؿ مف غش العاقد 

 .المفيدة وىرية أو تركيبيا أو الكمية التي تحتوييا مف العناصرالبضاعة أو صفاتيا الج سواء في طبيعة

 .لمبيع الرئيسييكوف تعييف النوع والمصدر معتبرا بموجب االتفاؽ أو العادات السبب  ومصدرىا عندما   أو في نوعيا

  .خمسماية ألؼ ليرة. أو باحدى ىاتيف العقوبتيف يعاقب بالحبس مع الشغؿ مف شير الى سنة وبالغرامة مف أربعيف ألؼ الى

 

 افساد عمميات التحميل - 683 المادة   

 :ارتكب الجـر ترفع عقوبة الحبس الى سنتيف اذا   

والكيؿ أو الى تغيير بقصد الغش في تركيب البضاعة أو وزنيا أو  التحميؿ أو التركيبأما بدسائس أو بوسائؿ ترمي الى افساد عمميات 
 .ىذه العمميات حجميا حتى قبؿ اجراء

  .صحيحة وأما ببيانات مغشوشة ترمي الى االقناع بوجود عممية سابقة

 

 بالمزايدة في عرقمة حرية البيوع -0النبذة 

 (014المادة )

 حرية المزايدة عرقمة - 684 المادة   

 004القانون رقم  وجببم الوجو التالي، ثم عدلت الغرامة الواردة فيو عمى 80/4/8410تاريخ  880رقم  المرسوم االشتراعي بموجب 684 المادة نص عدل   
 :27/5/1993 تاريخ

اقصاء المتزايديف  عرقمة حرية المزايدة او االلتزامات وذلؾ بالتيديد أو العنؼ أو االكاذيب أو عمى كؿ مف أقدـ أثناء مزايدة عمنية عمى 
  .وبغرامة مف مئة ألؼ الى مميوف ليرة والممتزميف بيبات أو وعود، عوقب بالحبس مف شير الى ستة أشير

 

 في المضاربات غير المشروعة -4النبذة 

 (686-685 المادتان)
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 في اسعار البضائع او األسيم التجارية غش - 685 المادة   

 :التالي عمى الوجو 02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 010المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

ف وبالغرامة مف مميوف الى ستة مالييف ليرة كؿ مف توصؿ بالغش لرفع أو سنتي يعاقب بالحبس مع الشغؿ مف ستة أشير الى 
 :يماوال س  المتداولة في البورصة  أو االسيـ التجارية العامة أو الخاصة أسعار البضائع  تخفيػض

 .ادعاءات كاذبة وقائع مختمفة أو  باعالف

 .أو بتقديـ عروض لمبيع أو الشراء قصد بمبمة االسعار

  .العرض والطمب في السوؽ باالقداـ عمى أي عمؿ مف شأنو افساد قاعدة أو

 

 تشديد عقوبة الغش في اسعار البضائع - 686 المادة   

 :حصؿ ارتفاع االسعار أو ىبوطيا تضاعؼ العقوبة اذا   

 .الذبائح أو غير ذلؾ مف المواد الغذائية عمى الحبوب والطحيف والسكر والزيت والمحـو أو -1

 .المجـر أو عمى مواد خارجة عف حرفة - 2

  .أو مف جماعة مؤلفة مف ثالثة أشخاص أو أكثر - 3

 

 احكام شاممة لمنبذات السابقة

 (688-687 المادتان)

  وما يمييا 024معاقبة الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عمييا في المواد  - 687 المادة   

  .يمييا وما 679المواد  الجرائـ المنصوص عمييا في في ارتكاب  يتناوؿ العقاب الشروع   

 

 تكرار جرائم الغش في المعامبلت - 688 المادة   

 .نشره تعميؽ الحكـ أوالحكـ عمى مكرر في احدى الجرائـ المذكورة في ىذا الفصؿ ب تأمر المحكمة عند   

 .ممارستيما معمقة عمى نيؿ شيادة أو اذف مف السمطة ويستوجب التكرار عدا ذلؾ الحرماف مف ممارسة المينة أو العمؿ ولو لـ تكف

  .ولو حكـ عمى الفاعؿ لممرة االولى اذا استوجب ذلؾ خطورة الفعؿ ويمكف اف يؤمر بالتعميؽ والنشر

 

 الفصل الخامس

 بالدائن والغش اضرارا في االفبلس

 في االفبلس -8النبذة 

 (698-689 المواد)

 مفمس محتال - 689 المادة   

 :عمى الوجو التالي ،80/4/8410تاريخ  880رقم   راعياالشت المرسوم بموجب 689 المادة نص عدل   

أو اختمس أو بدد قسما    حتى سبع سنوات كؿ تاجر مفمس أخفى دفاتره ويعاقب باالشغاؿ الشاقة الموقتة   يعتبر مفمسا محتاال 
   بموازنتو أو اعترؼ مواضعة بديوف غير متوجبة عميو سواء في دفاتر او صكوؾ رسمية أو عادية أو مف مالو

.  

 

 تاجر متوقف عن الدفع - 690 المادة   

 :عمى الوجو التالي ،80/4/8410تاريخ  880رقم   االشتراعي المرسوم  بموجب  043المادة   عدل نص   
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 :ويعاقب بالحبس مف شير الى سنة كؿ تاجر متوقؼ عف الدفع يعتبر مفمسا مقصرا 

 .مبالغ باىظة سواء في عمميات وىمية عمى البضائع أو بالبورصة اذا كاف قد استيمؾ - 1

عقد لمغاية نفسيا قروضا أو  توقؼ عف الدفع وفي سبيؿ تأخير االفالس عمى شراء بضائع لبيعيا بأقؿ مف ثمنيا أوال اذا أقدـ بعد - 2
 .الماؿ تداوؿ سندات أو توسؿ بطرؽ أخرى مبيدة لمحصوؿ عمى

 .الدائنيف اذا أقدـ بعد التوقؼ عف الدفع عمى ايفاء دائف اضرارا بكتمة - 3

  .الحد و نفقات بيتو زائدة عفاذا وجدت نفقاتو الشخصية أ - 4

 

 تاجر مفمس - 691 المادة   

 :المفروض أعاله كؿ تاجر مفمس يمكف أف يعتبر مفمسا مقصرا ويعاقب بالحبس   

 .بالنسبة لوضعيتو عندما تعيد بيا اذا عقد لمصمحة الغير بدوف عوض تعيدات جسيمة - 1

 .  لتجارةا اذا لـ يتقيد بالقواعد المتعمقة بتنظيـ سجؿ - 2

اواذا كاف ىذا  الالـز بمقتضى قانوف التجارة الى قمـ المحكمة  توقفو عف الدفع التصريح اذا لـ يقدـ في خالؿ عشريف يوما مف - 3
 .التصريح ال يتضمف أسماء جميع الشركاء المتضامنيف

أصولية أو ال تبيف حقيقة ما لو  اذا كانت دفاتره أو جردتو ناقصة أو غير دفاتر تجارية أو لـ ينظـ الجردة بالضبط أو اذا لـ يمسؾ - 4
 .وما عميو ولـ يكف مع ذلؾ ثمة غش

  .السابؽ  افالسو ولـ يتـ شروط عقد الصمح اذا تكرر - 5

 

 افبلس شركة تجارية - 692 المادة   

 :عمى الوجو التالي ،80/4/8410تاريخ  880رقم   االشتراعي المرسوم بموجب 692 المادة نص عدل   

عدا الشركاء في شركات التضامف والشركاء الموصيف في  689 المادة الػ يناؿ العقاب المنصوص عميو في عند افالس شركة تجارية 
 :التوصية شركات

 .التدخؿ في أعماؿ الشركة تادواالذيف اع  الشركاء الموصوف - 1

 .المسؤولية مديرو شركة التوصية باالسيـ والشركات المحدودة - 2

المذكورة  الشركات  المراقبة ومفوضو المحاسبة وعماؿ المديروف وأعضاء مجمس االدارة والوكالء المفوضوف وأعضاء مجالس - 3
 .والشركات المغفمة

بيانات او  او اذا نشروا  االحتيالي أو سيموا او اتاحوا ارتكابو عف قصد منيـ اذا أقدموا بنفسيـ عمى ارتكاب عمؿ مف أعماؿ االفالس
  .موازنات غير حقيقية أو وزعوا أنصبة وىمية

 

 تجارية مدى شمول عقوبة االفبلس التقصيري عند افبلس شركة - 693 المادة   

االشخاص المذكوريف أعاله في ادارة الشركة أو العمؿ  التقصيري كؿ مف أقدـ مف اذا أفمست شركة تجارية يعاقب بعقوبة االفالس   
 .والثانية والثالثة فقراتيا االولى 691عمى ارتكاب جـر مف الجرائـ المنصوص عمييا في المادة الػ  لمصمحتيا

المذكورة في الشركة او العمؿ لمصمحتيا عمى ارتكاب جـر مف الجرائـ  ويمكف أف يناؿ ىذا الشخص العقاب نفسو اذا أقدـ في ادارة
  .فقراتيا االولى حتى الرابعة 691المادة الػ 

 

 التجارية بالشركة 088و 083انزال عقوبة المادتين  - 694 المادة   
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العقوبات  مف  211و 211الػ   ما نصت عميو المادتاف 693و 692في المادتيف الػ  تستيدؼ الشركة التجارية في الحاالت المعينة   
  .والتدابير االحترازية خال الغرامة

 

 عقوبة اإلفبلس اإلحتيالي - 695 المادة   

 :االحتيالي يستحؽ عقوبة االفالس   

   مف أقدـ لمصمحة المفمس عمى اختالس - 1

 .والمنقولة أو اخفاء أو كتـ أموالو كميا أو بعضيا الثابتة منيا

   مف تقدـ احتياال باسمو او باسـ مستعار - 2

 .لتثبيت ديوف وىمية في طابؽ االفالس

   يتعاطى التجارة باسـ وىمي مف ارتكب وىو - 3

 .جريمة االفالس االحتيالي

  .المترتبة مف جراء أعماؿ التحريض أو التدخؿ الفرعي ىذا بقطع النظر عف المسؤولية

 

 دائن سنديك الطابق - 696 المادة   

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 040المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

 المفمس أو مع أي شخص آخر نفعا خاصا بسبب اشتراكو في اقتراع أرباب الديوف أو يجري لذي يشترط لنفسو سواء معاف الدائف ا 

الى سنة وبغرامة ال تجاوز الستماية  اتفاقا خصوصيا ليستجمب نفعا لمصمحتو مف امواؿ المفمس، يعاقب بالحبس مع الشغؿ مف شير
  .اذا كاف الدائف سنديؾ الطابؽ سنتيف ألؼ ليرة. ويمكف اف ترفع عقوبة الحبس الى

 

 اختبلس زوج المفمس واقاربو لسندات تخص الطابق - 697 المادة   

الطابؽ دوف أف  سندات تخص  يخفوف المفمس وفروعو وأصولو واصياره مف الدرجات نفسيا الذيف يختمسوف أو يسرقوف أو اف زوج   
  .648 المادة الػ بعقوبة السرقة المنصوص عمييا في  يعاقبوف يكونوا عمى اتفاؽ مع المفمس أو يتدخموا تدخال فرعيا معو

 

 منع مؤقت او مؤبد من ممارسة التجارة - 698 المادة   

 .بتعميؽ القرار ونشره مف أجؿ احدى الجرائـ المنصوص عمييا في ىذا الفصؿ يؤمريمكف أف    

الموقت أو المؤبد مف ممارسة التجارة أو  عميو باالفالس االحتيالي ومف حكـ عميو تكرارا باالفالس التقصيري يستيدؼ المنع مف حكـ
  .الثانية والثالثةفقرتييا  692المادة الػ  في القياـ في شركة باحدى الوظائؼ المعينة

 

 بالدائنين في ضروب الغش االخرى المرتكبة اضرارا -0النبذة 

 (233-044المادتان )

 انقاص اموال المدين - 699 المادة   

أموالو بأي شكؿ  المنقولة أو الثابتة عمى انقاص   حقوؽ الدائنيف او منع التنفيذ في أموالو اف المديف الذي يقـو بقصد اضاعة   
 :كاف وال سيما

 .أموالو أو تيريبيا أو بكتـ بعض  أو بايفائو كمو أو بعضو بتوقيع سندات وىمية أو باالقرار كذبا بوجود موجب

 .تعييبيا أو ببيع بعض أموالو أو اتالفيا أو

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 044المادة  الغرامة الواردة في عدلت 
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  .أشير وبغرامة مف خمسيف ألؼ الى ستمائة ألؼ ليرة يعاقب بالحبس مع الشغؿ مف شير الى ستة 

 

 ارتكاب شركة ضروب غش اضرارا بالدائنين - 700 المادة   

بقطع    عمى ما ىو معيف في الجريمة باسـ شركة أو لحسابيا فاف ىذه الشركة تستيدؼ العقوبات والتدابير االحترازية اذا ارتكبت   
يسيموف أو  ، مف ذكر فييا مف االشخاص الذيف يساىموف في الفعؿ أو  692الػ المادة الحكاـ  النظر عف العقوبات التي يستحقيا، وفقا

  .يتيحوف ارتكابو عف قصد منيـ

 

 الفصل السادس

 في التقميد

 والتجارة في تقميد العبلمات الفارقة لمصناعة -8النبذة 

 (230-238المواد )

 تعريف العبلمات الفارقة لمصناعة او التجارة - 701 المادة   

المكتوبة عمى شكؿ يميزىا عف غيرىا، وااللقاب  بالمعنى المقصود في ىذه النبذة االسماء  عالمات فارقة لمصناعة أو التجارة تعتبر   
 في مصمحة -والسمات، والرسـو البارزة، والتصويرات واالرقاـ وباالجماؿ كؿ اشارة ترمي  والرموز، واالختاـ، والدمغات، والحروؼ

محصوؿ صناعي أو تجاري أو زراعي، أو  الى اظيار ماىية بضاعة ما ومصدرىا أو ماىية -ؾ وصاحب المعمؿ أو التاجر المستيم
   محاصيؿ الغابات والمناجـ

  .االجراء وفقا لمقوانيف المرعية   ت ىذه العالمات ونشرتاذا سجم

 

 تقميد عبلمة فارقة - 702 المادة   

القانون  بموجب الوجو التالي، ثم عدلت الغرامة الواردة فيو عمى 80/4/8410تاريخ  880رقم  المرسوم االشتراعي بموجب 702 المادة نص عدل   
 :27/5/1993 تاريخ 004رقم 

 :كؿ مف أقدـ عف معرفة 

أو عمى  -  .  نوع، أو وصفة عالمة فارقة تخص الغير ولو أضاؼ الييا الفاظا أخرى مثؿ تشبيو، أو مشبو، أو صنؼ أو عمى تقميد
 .و عالمة مقمدة عمى محصوالتو أو سمعو التجاريةعالمة تخص غيره أ وضع

المشتري، ويعاقب  فاف كاف عممو مف شأنو أف يغش  .محصوؿ يحمؿ عالمة مغتصبة او مقمدة او عرضة لمبيع أو عمى بيع -
  .اشير الى ثالث سنوات أو باحدى ىاتيف العقوبتيف بالغرامة مف مئة ألؼ الى مميوف ليرة وبالحبس مع الشغؿ مف ثالثة

 

  تشبيو عبلمة بغيرىا بنية الغش - 703 المادة   

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 230المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

 .أف يقمدىا مف شبو عالمة بغيرىا بنية الغش، دوف كؿ 

 .عميو فاذا كاف عممو مف شأنو أف يغش المشتري وكؿ مف استعمؿ مثؿ ىذه العالمة أو باع أو عرض لمبيع محصوال وضعيا

  .بتيفالعقو  خمسماية الؼ ليرة وبالحبس مع الشغؿ مف شيريف الى سنتيف أو باحدى ىاتيف يعاقب بالغرامة مف مئة ألؼ الى

 

 بيع عبلمة مقمدة - 704 المادة   

يتذرعوا  لمبيع او الذيف يستعمموف عالمة مقمدة، أو مشبية بنية الغش يمكنيـ دوف سواىـ أف اف االشخاص الذيف يبيعوف أو يعرضوف   
  .أو شبييا بحجة جيميـ تسجيؿ العالمة اذا كانوا لـ يرتكبوا الفعؿ باالتفاؽ مع مف قمدىا
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 التجارية تصوير اوسمة وطنية او اجنبية عمى العبلمة - 705 لمادةا   

عمى كؿ مف صور عمى العالمة أوسمة وطنية أو أجنبية أو كممات أو صورا او  703 يقضى بالعقوبة المنصوص عمييا في المادة الػ   
 .لالنتظاـ العاـ أو اآلداب أو مخالفة  رموزا مثيرة  او سمات

  .بحكـ ولو لـ تقترف المالحقة الثامنة والتسعيف المادة الى ويمكف لمقاضي أف يأمر بمصادرة العالمة باالستناد

 

 اغفال وضع العبلمة الفارقة عمى المحصوالت - 706 المادة   

 .القانوف واالنظمة بالعقوبة نفسيا عمى كؿ مف لـ يضع عمى محصوالتو العالمة الفارقة الواجب وضعيا بمقتضى يقضى   

 .الواجب وضعيا عميو يحمؿ العالمة الفارقة أو كؿ مف باع أو عرض لمبيع محصوال ال

  .130 المادة الػ  الحكاـ وتأمر المحكمة بوضع العالمة المذكورة تنفيذا

 

 في شيادات االختراع -0النبذة 

 (709-707 المواد)

 الحاق الضرر بشيادات االختراع - 707 المادة   

  .2/1/0333تاريخ  043القانون رقم  نم 03المادة  بموجب ،02/0/8440تاريخ  004بالقانون رقم  المعدل 707 نص المادة الغي   

 

 المساعدة عمى الحاق الضرر بشيادات االختراع - 708 المادة   

  .2/1/0333تاريخ  043القانون  من 03المادة  بموجب ،02/0/8440تاريخ  004بالقانون رقم  المعدل 708 نص المادة الغي   

 

 جيل شيادة االختراع - 709 المادة   

  .2/1/0333تاريخ  043رقم  من القانون 03المادة  بموجب  234المادة  نص الغي   

 

 في الرسوم والنماذج الصناعية -0النبذة 

 (712-710 المواد)

 الحاق الضرر برسوم ونماذج صناعية - 710 لمادةا   

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 283المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

المرعية االجراء،  مسجمة ومنشورة حسب االصوؿ مضمونة بالقوانيف   ونماذج صناعية كؿ مف يمحؽ عف معرفة ضررا في رسـو 
  .ليرة يعاقب بالغرامة مف خمسيف ألؼ الى خمسماية ألؼ

 

 مساعدة المجرم لمشخص المتضرر - 711 المادة   

التشغيؿ  ي صفة كانت الشخص المتضرر، عوقب عالوة عمى الغرامة بالحبس معأو ساعد في الماضي بأ اذا كاف المجـر مساعدا   
  .مف شيريف الى ستة أشير

 

 اعفاء من عقوبة االعتداء عمى الرسوم الصناعية - 712 المادة   

  .العقوبة كؿ مف أثبت جيمو التسجيؿ يعفى مف   

 

 احكام شاممة النبذات السابقة
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 (713 المادة)

 منشورة عبلمات فارقة وشيادة اختراع ورسوم صناعية غير - 713 المادة   

مسجمة وفقا لالصػوؿ لـ تنشر وقت ارتكاب الفعؿ ال  الرسـو والنماذج الصناعية أو  االختراع اذا كانت العالمة الفارقة أو شيادة   
   .الفاعؿ العقوبة فيما لو ثبت انو عمـ أو كاف عالما بالتسجيؿ يستحؽ

 

 في المزاحمة االحتيالية -4النبذة 

 (714 المادة)

 تحويل زبائن الغير بالغش - 714 المادة   

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004م القانون رق بموجب 284المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

 الكاذبة او بالتمميح عف سوء قصد عمى تحويؿ زبائف الغير اليو، يعاقب بناء عمى شكوى كؿ مف أقدـ بوسائؿ الغش أو االدعاءات 

  .ىذه الجريمة يتناوؿ العقاب الشروع في ارتكاب  .المتضرر بالغرامة مف مئة ألؼ الى خمسماية ألؼ ليرة

 

 في اغتصاب االسم التجاري -0النبذة 

 (717-715 المواد)

 تعريف االسم التجاري - 715 المادة   

 :الوجو التالي عمى 80/4/8410تاريخ  880رقم  المرسوم االشتراعي بموجب 715 المادة نص عدل   

 :ينعت باالسـ التجاري 

 .لوحيد لممحصوؿوا اسـ لتاجر او صاحب مصنع أو مزارع أو مستثمر اذا لـ يكف قد اصبح المقب الضروري كؿ - 1

 .كؿ عنواف تجاري ليس لو طابع انتسابي - 2

 .التاجر أو صاحب المصنع أو المزارع أو المستثمر الذي يتكنى بو  المستعار االسـ - 3

  .قانوني فريؽ مف الناس ممف ذكر أعاله ولو لـ يكف ىذا الفريؽ يؤلؼ ىيئة ذات كياف االسـ المميز الذي اعتنقو - 4

 

 اغتصاب االسم التجاري - 716 المادة   

 :التجاري كؿ مف اغتصب اسـ الغير  712المادة  في يستحؽ العقوبة المنصوص عمييا   

أو   .أو توابعيا أو عمى الغالفات أو الشارات عمى المحصوالت الطبيعية أو المصنوعةأما بوضعو أو اظياره بأي شكؿ كاف 
 .اعالنات أو فواتير أو رسائؿ أو ما شاكميا منشورات أو  باذاعتو

حروؼ  المغتصب محرفا ولو قميال أو مقرونا بكنية غير كنية صاحبو أو بأية عبارة أخرى تبقي تطبؽ ىذه االحكاـ واف كاف االسـ
 .االلتباس وتحمؿ عمى   االسـ المميزة

  .يتناوؿ العقاب الشروع في ارتكاب ىذه الجريمة

 

 سوء النية في اغتصاب االسم التجاري - 717 المادة   

   .في اغتصاب االسـ التجاريالعكس سوء النية  يفترض حتى ثبوت   

 

 والتجارية في الجوائز الصناعية -0النبذة 

 (284-281المادتان )

 استعمال جوائز صناعية وتجارية وىمية - 718 المادة   
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 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 281المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

أف ال  خمسماية ألؼ ليرة وبالحبس مف ثالثة أشير الى سنتيف أو باحدى ىاتيف العقوبتيف، عمى يعاقب بالغرامة مف عشريف ألؼ الى 
 .عة لمحريةتنقص الغرامة عف مئة ألؼ ليرة اذا لـ يحكـ بعقوبة مان

 عمى الشارات  وذلؾ بوضعيا لنفسو بنية الغش جوائز صناعية أو تجارية حقيقية كانت أو وىمية واستعمميا عالنية كؿ مف نسب

 .غالفات البضائع أو االوراؽ التجارية أو بكتابتيا عمى اآلرمات التجارية وعمى

  .مف حاوؿ ايياـ العامة أنو يحمؿ جوائز تجارية او صناعية وكؿ

 

 عنيا استعمال جوائز صناعية وتجارية وىمية دون تعيين السمطة الصادرة - 719 المادة   

 :السابقة يقضى بالغرامة المنصوص عمييا في المادة   

المعرض أو السمطة التي منحتيا والتاريخ الكامؿ الذي  مى كؿ مف يستعمؿ جائزة صناعية أو تجارية دوف أف يعيف بالضبط اسـع
 .اعطيت فيو

  .استخدمو يستعمؿ جائزة تجارية أو صناعية ناليا بصفة كونو مساعدا دوف أف يبيف اسـ المحؿ الذي وعمى كؿ مف

 

 احكام شاممة

 (208-203المواد )

 تقميد وتشبيو - 720 المادة   

الفروؽ  الييما مف ناحية المستيمؾ أو المشتري، وباعتبار التشابو االجمالي أكثر مف اعتبار تقدر المحاكـ التقميد والتشبيو بالنظر   
  .الجزئية

 

 نشر األحكام المتعمقة بجريمة التقميد - 721 المادة   

 67الػ  المادتيف الحكاـ وبنشر الحكـ وتعميقو وفاقا 65والرابعة مف المادة الػ  الفقرتيف الثالثة  ة فيمف الحقوؽ المعين يقضى بالحرماف   
 .الفصؿ اذا حكـ بأحد الجنح المذكورة في ىذا 68و

  .التي حصؿ الجـر أثناء ممارستيا وعند تكرارىا يمكف أف يقضى بمنع المجـر مف ممارسة التجارة أو الصناعة

 

 الفصل السابع

 ةوالفني في الممكية االدبية

 احكام عامة -8النبذة 

 (725-722 المواد)

 ممغاة - 722 المادة   

  0/4/8444تاريخ  20القانون رقم  من 833المادة  بموجب  من قانون العقوبات 200المادة  نص الغي   

 

 ممغاة - 723 المادة   

  .0/4/8444تاريخ  20من القانون رقم  833المادة   بموجب  من قانون العقوبات 200المادة  نص الغي   

 

 ممغاة - 724 ةالماد   

  .0/4/8444تاريخ  20القانون رقم  من 833المادة  بموجب  من قانون العقوبات 204المادة  نص الغي   
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 ممغاة - 725 المادة   

  .0/4/8444تاريخ  20القانون رقم  من 833المادة  بموجب  ن العقوباتمن قانو 200المادة  نص الغي   

 

 في العقوبات -0النبذة 

 (729-726 المواد)

 اةممغ - 726 المادة   

  .0/4/8444تاريخ  20القانون رقم  من 833المادة  بموجب  من قانون العقوبات 200المادة  نص الغي   

 

 ممغاة - 727 المادة   

  .0/4/8444تاريخ  20القانون رقم  من 833المادة  بموجب  من قانون العقوبات 202المادة  نص الغي   

 

 ممغاة - 728 المادة   

  .0/4/8444تاريخ  20ن رقم القانو من 833المادة  بموجب  من قانون العقوبات 201المادة  نص الغي   

 

 ممغاة - 729 المادة   

  .0/4/8444تاريخ  20القانون رقم  من 833المادة  بموجب  من قانون العقوبات 204المادة  نص الغي   

 

 الفصل الثامن

 واالفراد االضرار الممحقة بامبلك الدولة

 في اليدم والتخريب -8النبذة 

 (734-730 المواد)

 الجميور خريب األنصاب التذكارية والتماثيل المعدة لمنفعةىدم وت - 730 المادة   

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 203المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

 لمزينة العامة التذكارية والتماثيؿ أو غيرىا مف االنشاءات المعدة لمنفعة الجميور أو كؿ مف ىدـ أو خرب قصدا االبنية واالنصاب 

  .ليرة يعاقب بالحبس مف ستة أشير الى ثالث سنوات وبالغرامة مف مئة ألؼ الى ستماية ألؼ

 

 ىدم وتخريب نصب تذكاري لو قيمة تاريخية - 731 المادة   

قيمة تاريخية أو لو  مف أقدـ قصدا عمى ىدـ أو تخريب نصب تذكاري او أي شيء منقوؿ أو غير منقوؿ  نفسيا كؿ يستحؽ العقوبة   
  .لغيره تمثاؿ أو منظر طبيعي مسجؿ سواء أكاف ممكا لو أـ

 

 ىدم ممك الغير - 732 المادة   

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 200المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

نيا ممؾ غيره يعاقب بالحبس مف ثالثة أشير الى سنتيف وبالغرامة أو بعضيا مع عممو ا كؿ مف أقدـ قصدا عمى ىدـ أي بناية كميا 
 .خمسيف ألؼ الى اربعماية ألؼ ليرة مف

الى  والجدراف غير المطينة أو الحيطاف المبنية بالدبش دوف طيف كانت عقوبة الحبس مف شير واذا وقع اليدـ ولو جزئيا عمى االكواخ
  .لؼ ليرةستة أشير والغرامة مف عشريف ألؼ الى مئة أ
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 ىدم او تخريب اشياء تخص الغير - 733 المادة   

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 200من المادة  0و 8الفقرتين  الغرامة الواردة في عدلت   

غيره مما لـ يعيف في ىذا الباب يعاقب بغرامة ال تجاوز قيمة الضرر عمى اف ال  قصدا شيئا يخص   كؿ مف ىدـ أو خرب 
 .شريف الؼ ليرةع تنقص عف

ليرة فيمكف عالوة عمى الغرامة أف يحبس الفاعؿ مدة ال تفوؽ  واذا كانت قيمة الشيء المتمؼ أو الضرر الناجـ يجاوز العشريف ألؼ
 .أشير الستة

  

 

 قتل أو جرح الغير نتيجة اليدم والتخريب - 734 المادة   

 189المادتيف  مراعاة احكاـ ؿ امرىء أو جرحو عوقب المجـر عمى ىذا الفعؿ معالجنح المذكورة في ىذه النبذة الى قت اذا أدت احدى   
  .191و

 

 في نزع التخوم واغتصاب العقار -0النبذة 

 (738-735 المواد)

  تخريب عبلمات الحدود - 735 المادة   

   او ىدـ سور مف أي المواد بني مف أقدـ ولو جزئيا عمى طـ حفرة   

   او خرب أو نقؿ أية عالمة تشير الى الحدوديابسا ومف ىدـ  أو عمى قطع سياج أو نزعو أخضرا كاف أـ

 .تجاوز الستة أشير بيف مختمؼ االمالؾ يعاقب بالحبس مدة ال

   أوعالمات االستيداء أو نصب التحديد او عالمات تسوية االرض قؿ تخـو المساحةتنزؿ العقوبة نفسيا بمف ىدـ أو خرب أو ن

.  

 

 غصب أرض - 736 المادة   

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 200دة الما الغرامة الواردة في عدلت   

أرض أو بالتيديد أو الجبر الواقع عمى االشخاص عوقب الفاعؿ بالحبس مف شيريف الى  اذا ارتكب الجـر المذكور تسييال لغصب 
  .فضال عف الغرامة مف خمسيف ألؼ الى أربعماية ألؼ ليرة سنة

 

 تيبلء عمى عقار الغير بالعنف والتيديداس - 737 المادة   

القانون  بموجب الغرامة الواردة فيو الوجو التالي، ثم عدلت عمى 80/4/8410تاريخ  880رقم  المرسوم االشتراعي  بموجب 737 المادة عدل نص   
 :27/5/1993 تاريخ 004رقم 

 بالتصرؼ واستولى عمى عقار أو قسـ مف عقار بيد غيره عوقب بالحبس مف شير الى سنة مف ال يحمؿ سندا رسميا بالممكية أو 

 :في كؿ مف الحالتيف التاليتيف 257 لممادة  وفقا تشدد العقوبة  .وبالغرامة مف مايتي ألؼ الى مميوف ليرة

 .أو االشياء تيديد أو عنؼ عمى االشخاص اذا رافؽ الفعؿ - 1

  .الطرقات العامة أو أمالؾ الدولة أو االمالؾ المشاعية اذا وقع الغصب عمى كؿ أو قسـ مف - 2

 

 االستثمار استيبلء عمى عقار الغير بقصد السكن او اإلشغال او - 738 المادة   

القانون  بموجب الوجو التالي، ثم عدلت الغرامة الواردة فيو عمى 80/4/8410تاريخ  880رقم  المرسوم االشتراعي بموجب 738 المادة نص عدل   
 :27/5/1993 تاريخ 004رقم 
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 الي أو االستثمار أو االستعماؿ   أو االشغاؿ   السكفقسـ مف عقار، بقصد  مف استولى دوف مسوغ شرعي عمى عقار أو 

 .ليرة غاية أخرى، يعاقب بالحبس مف شير الى سنة وبالغرامة مف مايتي ألؼ الى مميوف

 :في كؿ مف الحاالت التالية 257لممادة  تشدد العقوبة وفقا

 .أو عنؼ عمى االشخاص أو االشياءاذا رافؽ الفعؿ تيديد  - 1

أو ذات المنفعة  بناء تشغمو احدى ادارات الدولة او احدى الييئات االدارية أو احدى المؤسسات العامة اذا وقع االستيالء عمى - 2
 .العامة

ستمر في وضع يده عميو مدة ميمة اسبوع مف تاريخ تبمغو انذارا خطيا أو اذا ا اذا لـ يبادر الفاعؿ الى ترؾ العقار واخالئو ضمف - 3
   .الشيريف تزيد عف

 

 الزراعة في التعدي عمى المزروعات والحيوانات وآالت -0النبذة 

 (244-204المواد )

 وعات الغيراتبلف مزر  - 739 المادة   

قائمة أو اشجارا أو شجيرات نبت الطبيعة او نصب يد االنساف او غير ذلؾ مف االغراس  او أتمؼ مزروعات  مف قطع أو قصؼ   
  .عممو أنيا تخص غيره عوقب بالحبس حتى ثالثة أشير مع

 

 اتبلف مطاعيم واشجار مثمرة - 740 المادة   

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 243المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

ى ثمينة مف الوجية الزراعية أو التجارية أو أخر  أو عمى كؿ شجرة  أشجار مثمرة او فسائميا اذا وقع فعؿ االتالؼ عمى مطاعيـ أو 
أو  أربعيف ألؼ الى ستماية ألؼ ليرة وبالحبس مف عشرة أياـ الى شير عف كؿ مطعـو أو شجرة الصناعية عوقب الفاعؿ بالغرامة مف

  .فسيمة عمى أف ال يجاوز مجموع العقوبة الثالث سنوات

 

 و الفسائلتقميم المطاعيم او االشجار ا - 741 المادة   

  .النصؼ االشجار أوالفسائؿ خفضت العقوبة المنصوص عمييا في المادة السابقة الى المطاعيـ أو  الجـر عمى تقميـ اذا اقتصر   

 

 قتل حيوان يخص الغير - 742 مادةال   

 حيواف جر أو حمؿ أو ركوب أو مواشي مف مختمؼ االنواع تخص غيره يعاقب بالتوقيؼ مف أقدـ قصدا غير مضطر عمى قتؿ   

 كانت مف االراضي أو االسطبالت أو الحظائر التكديري اذا وقع الجـر في ما ىو جار عمى ممؾ الفاعؿ أو باجارتو أوحيازتو بأي صفة
 .أو االبنية وما يتبعيا

 .صفة كانت ستة اشير اذا وقع الجـر في مكاف جار عمى ممؾ صاحب الحيواف أو باجارتو أو حيازتو بأي وبالحبس حتى

 .آخر وبالحبس مف خمسة عشر يوما الى شيريف اذا ارتكب الجـر في أي مكاف

  .الحبس مف ثالثة أشير الى سنتيف كؿ حاؿواذا قتؿ بالتسمـ أحد الحيوانات المذكورة أعاله كانت العقوبة في 

 

 اتبلف األدوات الزراعية - 743 المادة   

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 240المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

ألؼ  الى ستة أشير وبالغرامة مف عشريف الزراعية او كسرىا أو تعطيميا عوقب بالحبس مف شير مف أقدـ قصدا عمى اتالؼ االدوات 
  .الى مئة ألؼ ليرة
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 الزراعة نيب المزروعات او الحيوانات او آالت - 744 المادة   

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 244المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

   ص عمى نيب بعض االمالؾ الموصوفة أعاله أو اتالفيا قوة واقتداراأشخا اذا أقدمت عصبة مسمحة ال تنقص عف خمسة 

  .بعماية ألؼ ليرةالموقتة وبالغرامة مف خمسيف ألؼ الى أر  عوقب كؿ مف الفاعميف باالشغاؿ الشاقة

 

 الفصل التاسع

 المياه في الجرائم المتعمقة بنظام

 (244-240المواد )
 تعدي عمى المياه - 745 المادة   

القانون   الوجو التالي، ثم عدلت الغرامة الواردة فيو بموجب عمى 80/4/8410تاريخ  880رقم  المرسوم االشتراعي بموجب 745 المادة نص عدل   
 :27/5/1993 تاريخ 004رقم 

 :خمسماية الؼ ليرة أو باحدى ىاتيف العقوبتيف مف أقدـ بدوف اذف يعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة حتى 

المقصود حفر آبار غير متفجرة  ماؿ التنقيب عف المياه الكائنة تحت االرض أو المتفجرة أو عمى حصرىا ما لـ يكفبأع عمى القياـ - 1
 .مترا في االمالؾ الخاصة ال يجاوز عمقيا مئة وخمسيف

والتصريؼ مسافة أقؿ مف عمؽ ىذه  ومعابرىا واقنية الري والتجفيؼ   عمى اجراء حفريات تبعد عف حد ضفاؼ مجاري المياه - 2
 .الحفريات وفي كؿ حاؿ أقؿ مف ثالثة أمتار

موقتة أو مجاري المياه ال نزع حجارة أو تراب أو رمؿ أو أشجار أو شجيرات أو أعشاب عف تمؾ الضفاؼ أو مف أحواض عمى - 3
 .الدائمة أو مف البحيرات والمستنقعات والبرؾ والغدراف

أو عمى ضفاؼ مجاري المياه الموقتة  عمى الغرس أو الزرع أو وضع شيء ما عمى ضفاؼ البحيرات والمستنقعات والبرؾ والغدراف - 4
 ؿ المياه ومعابرىا المصرح بانشائيا لممنفعةوالتصريؼ أو قساط أقنية الري والتجفيؼ أو الدائمة أو في احواضيا أو بيف حدود ممرات

 .العامة

الدائمة والمستنقعات والبحيرات والبرؾ والغدراف أو عمى  عمى التعدي بأي شكؿ كاف عمى ضفاؼ الينابيع ومجاري المياه الموقتة أو - 5
 .العامة لممنفعةوالتجفيؼ والتصريؼ أو معابر المياه أو قساطميا المصرح بانشائيا  حدود ممرات أقنية الري

 .المستفيديف منيا عمى منع جري المياه العمومية جريا حرا وعمى قطع مياه الشرب عف - 6

  .المياه العمومية وجرييا عمى القياـ بأي عمؿ دائـ أو موقت مف شأنو التأثير عمى كمية - 7

 

 تنظيف مجاري المياه وتنظيميا بدون اذن - 746 المادة   

أو الدائمة أو تعميقيا أو  المنصوص عمييا في المادة السابقة مف أقدـ بدوف اذف عمى تنظيؼ مجاري المياه الموقتة ةيعاقب بالغرام   
  .تقويميا أو تنظيميا

 

 العمومية ىدم او تخريب اإلنشاءات المشيدة لبلنتفاع بالمياه - 747 المادة   

 :التالي عمى الوجو  ،02/0/8440تاريخ  004نون رقم القا  بموجب  242الغرامة الواردة في المادة   عدلت   

 خمسماية ألؼ ليرة مف ىدـ أو قمب أو خرب كؿ أو بعض االنشاءات المشيدة لالنتفاع يعاقب بالحبس حتى سنتيف وبالغرامة حتى 

بر وأقنية الري والتجفيؼ أو والسدود والمعا بالمياه العمومية أو لحفظيا او في سبيؿ االحتماء مف طغياف ىذه المياه وخصوصا الجسور
 .المطمورة سواء كاف قد منح بالمياه امتيازا أـ ال التصريؼ وقساطؿ المياه الظاىرة أو
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 :80/4/8410تاريخ  880االشتراعي رقم  المرسوم  بموجب  242المادة   اضيف النص التالي الى 

انشأتيا الدولة أو االدارات أو  العقوبة نفسيا بكؿ مف يقدـ عمى التعدي بأي شكؿ كاف عمى مصادر مياه مشاريع الري التي وتنزؿ - 
 ري وحدود ممراتيا وعمى حرميا أو عمى كافة منشآتالعمومية وجرييا وعمى أقنية ال الييئات العامة بغية التأثير عمى كمية المياه

يقـو بالحفر فييا أو البناء عمييا، ويحكـ باعادة  المشروع التي أقيمت لممنفعة العمومية وكذلؾ عمى مف يغرس أو يزرع ىذه االماكف أو
  .المخالؼ الحاؿ الى ما كاف عميو عمى نفقة

 

 تمويث مياه النبع - 748 المادة   

 :بالعقوبة نفسيا عمى مفيقضى    

ضارة بالصحة أو الراحة العامة أو مانعة  سيؿ في المياه العمومية الممنوح بيا امتياز أـ ال أو سكب أو رمى فييا سوائؿ أو مواد - 1
 .مف حسف االنتفاع بيذه المياه

 .لحماية نبع تنتػفع منو العامة مطةأسمدة حيوانية أو وضع أقذارا في االراضي الداخمة ضمف النطاؽ الذي حددتو الس ألقى - 2

  .التي يشرب منيا الغير أجرى أي عمؿ مف شأنو تمويث النبع او المياه - 3

 

 اإلقدام قصدًا عمى تمويث نبع - 749 المادة   

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 244المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

منو الغير يعاقب بالحبس مف سنة الى ثالث سنوات وبالغرامة مف خمسيف ألؼ الى  صدا عمى تمويث نبع أو ماء يشربمف أقدـ ق 
  .ألؼ ليرة ستماية

 

 الباب الثاني عشر

 في القباحات

 الفصل االول

 المأىولة في حماية الطرق العامة واالماكن

 (200-203المواد )

عدلت الغرامات الواردة  عمى الوجو التالي، ثم 16/9/1983 تاريخ 880المرسوم االشتراعي رقم   بموجب  200و  208و  203بالمواد  العقوبات الواردة عدلت
  :27/5/1993 تاريخ 004القانون رقم  فييا بموجب

 تخريب الساحات والطرق العامة - 750 المادة   

 :عمى ف ليرة، أو باحدى ىاتيف العقوبتيف مف اقدـأشير وبالغرامة مف مئة ألؼ الى مميو  يعاقب بالحبس حتى ستة   

 .تخريب الساحات والطرؽ العامة أو تعييبيا - 1

  .تخريبيا او تعييبيا الموضوعة في منعطفات الشوارع أو عمى االبنية والعالمات الكيمومترية والصوى أو نزع الموحات واالرقاـ - 2

 

 اىمال حماية الطرق العامة - 751 المادة   

 :وبالغرامة مف مئة ألؼ الى مميوف ليرة، أو باحدى ىاتيف العقوبتيف يعاقب بالحبس حتى ستة أشير   

االنظمة أو بارتكابو أي خطأ  عمى تطويؼ الطرؽ العامة أو ممؾ الغير برفعو مصب مياىو عف المستوى المحدد بموجب مف أقدـ - 1
 .آخر

 .لسمطة بوضعو او تركو عمييا أي شيء يمنع حرية المرور وسالمتو أو يضيقيماا مف سدـ الطرؽ العامة دوف داع وال اذف مف - 2

باجرائيا أو أماـ سائر المواد وغيرىا مف االشياء  أىمؿ التنبيو نيارا والتنوير ليال أماـ الحفريات وغيرىا مف االشغاؿ المأذوف لو مف - 3
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 .الطرؽ العامة المأذوف لو بوضعيا في الساحات وعمى

 .  أو نزعيا أو أتمفيا طفأ القناديؿ أو الفوانيس المستعممة لتنوير الطريؽ العامةمف أ - 4

 .العامة أو كناسة أو أي شيء آخر عمى الطريؽ  أو وضع أقذارا مف رمى - 5

 .عف غير انتباه عمى احد الناس أقذارا أو غيرىا مف االشياء الضارة  مف رمى أو أسقط - 6

 .والمقابر واالبنية المعدة لمعبادة البنية العامةمف وضع اعالنات عمى االنصاب التاريخية وا - 7

  .أو المواد التي تسد الطريؽ تنزع عمى نفقة الفاعؿ أو بواسطتو االعالنات

 

 اركاض حيوانات او اطبلق اسيم نارية - 752 المادة   

 :التالي عمى الوجو 18/6/19552 قانون بموجب 752 المادة عدل نص   

 :السابقة مف اقدـ في االماكف المأىولة ة في المادةيستحؽ العقوبة المذكور  

 .والركوب وغيرىا مف الماشية أو عمى اطالقيا عمى اركاض حيوانات الجر والحمؿ - 1

 .االشياء بصورة يحتمؿ معيا وقوع خطر عمى االشخاص أو  عمى اطالؽ أسيـ نارية - 2

 .تصادر االسمحة واالسيـ المضبوطة

  .الفقرة الثانية انزاؿ عقوبة التوقيؼ التكديري ويمكف في الحالة المنصوص عمييا في

 

 الفصل الثاني

 في حماية المحبلت العامة

 (756-753 المواد)

ثم عدلت الغرامات الواردة  عمى الوجو التالي، 80/4/8410تاريخ  880المرسوم االشتراعي رقم  بموجب ضمنا 203الى  200المواد ب العقوبة الواردة عدلت
  :27/5/1993 تاريخ 004القانون رقم  فييا بموجب

 عرض مسرحية او فيمم محظر عمى األوالد - 753 المادة   

االوالد، ولػػدا أو مػػراىقا ذكرا  ذيف يقبموف عند عرض مسرحية او فيمـ مما ىو محظر عمىالمسارح والسينما ومستخدمييـ ال اف مديري   
يعاقبوف  عمرىا غير مصحوبة بأبييا أو أميا أو ولييا أو أحد أقاربيا االدنيف البالغيف، كػػاف أو أنثى أو ابنة لـ تبمغ الثامنة عشرة مف

 .ألؼ ليرة، أو باحدى ىاتيف العقوبتيف أربعيف ألؼ الى أربعماية بالحبس حتى ثالثة اشير عمى االكثر وبالغرامة مف

  .لمدة تراوح بيف الثالثة أياـ والثالثة أشير في حالة التكرار يمكف أف يؤمر باقفاؿ المحؿ

 

 النزالء اىمال اصحاب الفنادق مسك دفتر لتدوين اسماء - 754 المادة   

يدوف فيو بالتسمسؿ   المفروشة المعدة لاليجار اف يمسؾ حسب االصوؿ دفترا لبيوتمف أىمؿ مف اصحاب الفنادؽ والخانات وا   
ىذا  دتو وتاريخيا وتاريخ دخولو وخروجو ومف لـ يبرزأو قضى الميؿ في نزلو وصنعتو ومحؿ وال وبدوف بياض اسـ كؿ شخص ناـ

االكثر وبالغرامة مف أربعيف الؼ الى  الدفتر عند كؿ طمب مف السمطة ذات االختصاص يعاقب بالحبس حتى ثالثة اشير عمى
  .العقوبتيف ليرة، أو باحدى ىاتيف  اربعماية الؼ

 

 يف محبلتيماىمال مديري المسارح والسينما تنظ - 755 المادة   

المسارح والسينما وغيرىا مف المحالت  بالعقوبة نفسيا عمى االشخاص ذوي الصفة المشار الييا في المادة السابقة، ومديري يقضى   
  .محالتيـ العامة الذيف ال يعنوف بتنظيؼ
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 اىمال االعتناء بمداخن األفران والمعامل - 756 المادة   

باحدى ىاتيف العقوبتيف مف أىمؿ  ير عمى االكثر وبالغرامة مف أربعيف ألؼ الى اربعماية الؼ ليرة، اوحتى ثالثة أش يعاقب بالحبس   
  .وتصميحيا ؿ وغيرىا مف المحالت التي تستخدـ فييا النار أو أىمؿ تنظيفياوالمعام ومداخف االفراف  االعتناء بالوجاقات

 

 الفصل الثالث

 العامة في المخالفات ضد االداب والراحة

 (203-202المواد )

 استحمام بوضع مغاير لمحشمة في محل عام - 757 المادة   

الوضع يعاقب بالحبس  محؿ عاـ او مباح لمعامة بمثؿ ذلؾ مرأى مف المارة بوضع مغاير لمحشمة ومف ظير في مف استحـ عمى   
  .أربعماية ألؼ ليرة، أو باحدى ىاتيف العقوبتيف حتى ثالثة أشير عمى االكثر وبالغرامة مف أربعيف ألؼ الى

 

 اقبلق الراحة العامة - 758 المادة   

 :العقوبتيف ؼ الى أربعماية ألؼ ليرة، أو باحدى ىاتيفاالكثر وبالغرامة مف أربعيف أل يعاقب بالحبس حتى ثالثة أشير عمى   

 .  عمى ىذا العمؿ أو اشترؾ فيو مف أحدث ضوضاء أو لغطا عمى صورة تسمب راحة األىميف وكذا مف حرض - 1

الغير أو أسواره والجنائف  ، العجالت واالبنية ومساكف  قصدا بحجارة أو نحوىا مف االجساـ الصمبة أو باالقذار مف رمى - 2
 .واالحواش

 .كانا في حراستو ا مؤذيا أو أطمؽ مجنونامف أفمت حيوان - 3

  .يمسكو عف ذلؾ ولو لـ يحدث أذى أو ضررا مف حث كمبو عند مياجمتو المارة أو المحاؽ بيـ أو مف لـ - 4

 

 تشويو صورة المبنانيين بواسطة نقوش وصور ورسوم - 759 المادة   

شأنيا أف تناؿ مف كرامتيـ  ي عف المبنانييف فكرة غير صحيحة مفأو باع أو عرض لمبيع نقوشا أو صورا أو رسوما تعط مف طبع   
 .العقوبتيف وبالغرامة مف أربعيف الؼ الى اربعماية الؼ ليرة، أو باحدى ىاتيف واعتبارىـ، عوقب بالحبس حتى ثالثة أشير عمى االكثر

  .وتصادر تمؾ النقوش والصور والرسـو

 

 نصيب دون ترخيص يا - 760 المادة   

عمى االكثر وبالغرامة مف  أو أي لعب آخر عوقب بالحبس حتى ثالثة أشير  يانصيبا مف عرض عمى الطريؽ العاـ بدوف ترخيص   
 .العقوبتيف ؼ ليرةف أو باحدى ىاتيفأربعيف ألؼ الى اربعماية أل

  .الرتكابو وتصادر االشياء التي استخدمت الرتكاب الفعؿ أو التي كانت معدة

 

 الفصل الرابع

 الحيوانات في اساءة معاممة

 (200-208المواد )

 تعريف الداجن - 761 المادة   

  .ي حراسة مف استممكو ورباهالنبذة كؿ حيواف يعيش ف يعتبر داجنا بالمعنى المقصود في ىذه   

 

 اساءة معاممة حيوان داجن - 762 المادة   
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 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 200المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

ى اساءة معاممة حيواف داجف عشرة آالؼ الى عشريف ألؼ ليرة كؿ شخص يقدـ بدوف داع عم يعاقب بالتوقيؼ التكديري وبالغرامة مف 
  .  عمى ارىاقو أو

 

 اساءة معاممة حيوان غير داجن عمناً  - 763 المادة   

  .مف أساء عمنا وبدوف داع معاممة حيواف غير داجفالمنصوص عمييا أعاله  يعاقب بالغرامة   

 

 الفصل الخامس

 والناس في االضرار بأمبلك الدولة

 (200-204المادتان )

 اذن استخراج عشب او تراب من امبلك الدولة بدون - 764 المادة   

 :التالي مى الوجوع ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 204المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

 ستة آالؼ الى عشريف ألؼ ليرة مف يستخرج مف امالؾ الدولة بدوف اذف عشبا أو ترابا أو يعاقب بالتوقيؼ التكديري وبالغرامة مف 

  .حجارة أو غيرىا مف المواد

 

 دخول او رعي ارض الغير دون حق - 765 المادة   

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004لقانون رقم ا بموجب 200المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

 .ألؼ ليرة يعاقب بالغرامة مف ألفي ليرة الى عشريف 

مف رعى أو  -  2 .محصوالت دوف أف يكوف لو حؽ المرور مف أقدـ عمى دخوؿ أرض الغير المحرزة أو المزروعة أو التي فييا - 1
اشجارا مثمرة أو مزروعة أو  أو مغروسة  الجر والحمؿ والركوب في ما كاف لغيره مف أرض محرزة أطمؽ ماشية أو سائر حيوانات

أو ليس لو عمييا حؽ المرور أو الرعي بحيوانات يمكف أف تحدث  التي فييا محصوالت، وباالجماؿ كؿ مف أتى الى أرض ال تخصو
 .ضررا فييا

  .سبب بخطأه موت حيوانات الغير وجرحيا أو ايذائيا مف - 3

 

 الفصل السادس

 العامة لفات التي تمس بالثقةفي المخا

 (201-200المادة )

 بيع بضاعة وزيادة ثمنيا المحدد قانونا - 766 المادة   

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 200المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

 التسعيرة المنشورة وفقا لمقانوف يعاقب بالتوقيؼ التكديري يزيد عف الثمف المعيف في مف أقدـ عمى بيع بضاعة أو طمب أجر بما 

  .أشد وبالغرامة مف عشرة آالؼ الى عشريف ألؼ ليرة، اذا لـ يكف قد فرض القانوف عميو عقوبة

 

 ليا رفض قبول النقود الوطنية بالقيمة المحددة - 767 المادة   

 :التالي عمى الوجو ،27/5/1993 تاريخ 004ون رقم القان  بموجب 202المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

  .المحددة ليا يعاقب بالغرامة مف ألؼ الى عشرة آالؼ ليرة مف أبى قبوؿ النقود الوطنية بالقيمة 

 

 المعب تنويم مغناطيسي وتنجيم وقراءة الكف وورق - 768 المادة   
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 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004م القانون رق بموجب 201المادة  الغرامة الواردة في عدلت   

 عشرة آالؼ الى عشريف ألؼ ليرة مف يتعاطى، بقصد الربح، مناجاة االرواح، والتنويـ يعاقب بالتوقيؼ التكديري وبالغرامة مف 

 .لمستعممةوتصادر االلبسة والعدد ا المغناطيسي والتنجيـ وقراءة الكؼ وقراءة ورؽ المعب وكؿ ما لو عالقة بعمـ الغيب،

  .حتى المايتي ألؼ ليرة، ويمكف ابعاده اذا كاف أجنبيا يعاقب المكرر بالحبس حتى ستة أشير وبالغرامة

 

 الفصل السابع

 السمطة في مخالفة التدابير الصادرة عن

 (220-204المادتان )

 رفض اطاعة اوامر السمطة االدارية - 769 المادة   

 :التالي عمى الوجو ،02/0/8440تاريخ  004القانون رقم  بموجب 204لمادة ا الغرامة الواردة في عدلت   

 :ألؼ ليرة يعاقب بالغرامة مف عشرة آالؼ الى عشريف 

 .االبنية المتداعية مف أىمؿ أو رفض اطاعة اوامر السمطة االدارية باصالح أو ىدـ - 1

عذر عف االغاثة أو عف اجراء أي عمؿ أو خدمة يطمبيا منو  بدوف الفف أـ ال يستنكؼ أو يتوانى  كؿ شخص سواء كاف مف أىؿ - 2
الجـر المشيود او  حادث أو غرؽ أو فيضاف أو حريؽ أو أي غائمة أخرى أو عند قطع الطريؽ أو السمب أو رجاؿ السمطة عند حصوؿ

 .االستنجاد أو عند تنفيذ االحكاـ القضائية

  .فرض عقوبة التوقيؼ التكديريالمنصوص عمييا في الفقرة االولى  ويمكف في الحالة

 

 مخالفة األنظمة اإلدارية او البمدية - 770 المادة   

القانون   بموجب الوجو التالي، ثم عدلت الغرامة الواردة فيو عمى 80/4/8410تاريخ  880رقم  المرسوم االشتراعي بموجب 770 المادة عدل نص   
 :27/5/1993 تاريخ 004رقم 

ستمائة  الصادرة وفقا لمقانوف عوقب بالحبس حتى ثالثة أشير وبالغرامة مف مئة ألؼ ليرة الى مف خالؼ االنظمة االدارية أو البمدية 
  .عقوبتيفألؼ ليرة، أو باحدى ىاتيف ال

 

 تاريخ نشر وسريان ىذا القانون - 771 المادة   

  .1944 في الجريدة الرسمية ويوضع موضع االجراء في أوؿ تشريف االوؿ سنة ينشر ىذا القانوف فورا   

 

 الغاء جميع النصوص المخالفة - 772 المادة   

 :5/2/1948 من قانون 42المادة  بموجب التالية 772 المادة نص اضيف   

 مف قانوف العقوبات وجميع النصوص 173والمادة  1946كانوف الثاني سنة  23الصادر في  ألغي قانوف الجزاء العثماني والقانوف 

 .االشتراعية االخرى المخالفة الحكاـ ىذا القانوف

 

 

 

 

  

  1943بيروت في أوؿ آذار سنة 

 الفرد نقاش
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 :واضعة القانوف المجنة

 الرئيس

 فؤاد عموف

  عضوافال

  رفيؽ قصار، فيميب نجيب بولس

 

  

 
 

 


